
Cenu získali manželé Říhovi
JUBILEJNÍ OCENĚNÍ PATŘÍ NADŠENÝM OCHOTNÍKŮM Z DOBŘICHOVIC

Řidička přehlédla kruhový
objezd a skončila v kytkách
Dobřichovice – Osobní vůz havaroval minulý tý-
den na kruhovém objezdu v Dobřichovicích. Řidič-
ka i malé dítě ve voze utrpěly lehká zranění, takže
byly převezeny do pražské nemocnice v Motole. 
Mladá žena kruhový objezd úplně přehlédla, nara-
zila do obrubníku kolem objezdu a skončila s au-
tem uprostřed mezi kytkami. „Paní tvrdila, že tudy
jela naposledy před deseti lety, kdy zde kruhový
objezd ještě nebyl,“ dodal úsměvný důvod přehléd-
nutí šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček.       (lup)

Lety – Vítězem jubilejní desáté Ceny Našich no-
vin – Ceny Arnošta Tučka 2008 se stali manželé
Alena a Petr ŘÍHOVI z Dobřichovic. Ocenění je
určeno lidem, kteří se snaží o to, aby se v dol-
ním Poberouní či na Podbrdsku žilo lépe.
Nadšení ochotníci věnují divadlu veškerý volný
čas. A končit ještě rozhodně nehodlají. „Takové

ceny se většinou dávají na konci kariéry. Ale já
doufám, že ještě nejsme na sklonku života. Teď
naopak začínáme naplno v Dobřichovicích a chce-
me toho mít ještě hodně před sebou,“ řekl bezpro-
středně po vyhlášení ceny Petr Říha. Alena se z vy-
hlašování výsledků Ceny, které se odehrálo u pří-
ležitosti oslav Martinského posvícení v Letech, z
pracovních důvodů omluvila.
Na Petrovi bylo vidět, že má radost. Čekali jste, že
cenu získáte zrovna vy?
Alena: Určitě jsme to nečekali. Byli jsme nomino-
vaní už loni i rok předtím. Máme velikou radost,
bylo to krásné překvapení.
Měli jste nějaký svůj tip na vítěze?
Alena: O tom jsme vůbec nepřemýšleli, nedá se
takhle tipovat. I za nominaci je člověk rád. Nás di-
vadlo nesmírně baví, jinak bychom to nedělali. A
je dobře, že to děláme oba dva a vlastně celá rodi-
na, protože zázemí v divadle je důležité a dělá se
pak s větší radostí.  
Na kterou ze svých akcí vzpomínáte nejraději? 
Alena: Každá hra má něco svého, v každé hře si
člověk něco najde. Možná poslední Feydeau (hra
Ten, kdo utře nos – pozn. red.) byl nejlepší, sešla
se bezva parta, krásně se hrálo, krásně se zkouše-
lo. Asi je i vidět, že jsme se úžasně bavili.
Jaké máte plány na příští rok? 
Alena: Vlastní adaptaci hry Anděl s ďáblem v těle,
bude to hra s hudbou a zpěvy. Premiéra bude příš-
tí rok v dubnu. 
Víte už, co uděláte s výhrou?
Petr: Cenu jsme dostali za kulturu - peníze věnu-
jeme zase na kulturní účely.   Lucie PALIČKOVÁ

11. listopadu 2008 - 23 (481) 6 Kč

Petr Říha, který se spolu se svojí ženou Alenou stal
laureátem Ceny Našich novin - Ceny Arnošta Tuč-
ka 2008, krátce po vyhlášení výsledků na Martin-
ském posvícení v Letech.     Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

MARTIN SNÍH NEPŘIVEZL. Ač svatý Martin na posvícení do Letů přijel na bílém koni, sníh nepřivezl. (Viz strana 2) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Řevničtí hasiči »lovili« 
srnku z třímetrové jímky
Mníšek pod Brdy - Také pomoc zvířatům je ná-
plní práce profesionálních hasičů. Řevničtí 1.
listopadu tahali srnu spadlou do vyschlé jímky
v bývalých kasárnách za Mníškem pod Brdy.
Zvíře objevili trampové, když kolem opuštěné
stavby procházeli a slyšeli, jak zvíře naříká. 
Protože se neměli jak k srně do třímetrové hloub-
ky spustit, zavolali na pomoc hasiče. Hasičský
záchranný sbor vyslal z Řevnic technický automo-
bil se čtyřčlennou posádku, ve které byli dva spe-
cialisté-lezci. Hasiči s vysokým vozidlem nepro-
jeli pod stromy a posledních 1,5 km museli jít i s
vybavením pěšky. Do jímky spustili žebřík, zvíře
zabalili do deky a na lanech je za asistence tram-
pů vytáhli na povrch. Po rozbalení deky vystreso-
vaná srna utekla k lesu. Hasiči předpokládají, že
větší počet dní by v jímce nevydržela, protože na
jejím dně nebyla voda ani potrava, ležely tam jen
kusy skelné vaty. (vš) 

Děti na kopci

řádily s draky
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Lety – Sníh zatím svatý Martin ne-
přinesl, i když na bílém koni dora-
zil uplynulou sobotu do Letů. Zde
se odpoledne konalo tradiční Mar-
tinské posvícení. 
A jako pokaždé na něm bylo spousta
jídla (včetně zabijačkových pochou-
tek, posvícenských koláčů, perníků
či preclíků), pití, hudby i soutěží.
Nejdříve vyhrávala poberounská ka-
pela Třehusk své písničky - zahájila
samozřejmě stylově, skladbou Ten
letovskej most. Nedlouho po začátku
přišla na řadu soutěž v pojídání pos-
vícenských koláčů - jako první se do
nich pustily nejmenší děti. S přehle-
dem zvítězila čtyřletá Eliška, která si
jako cenu odnesla další koláč a pl-
nou kapuci bonbónů. V pořádání

krásně zdobených koláčů následova-
ly starší děti, z rekordního počtu de-
seti to zvládla nejrychleji čtrnáctiletá
vítězka z loňska. 
Pak už se ozvaly fanfáry trumpetisty
Třehusku Saši Skutila, po nichž při-
jel na náves svatý Martin na bílém
koni se svou družinou. Letos se zdr-
žel déle, než jindy - po pozdravném
poselství otevřel první svatomartin-
ské víno a připil si spolu s letovským
starostou Jiřím Hudečkem a senáto-
rem Jiřím Oberfalzerem. 
Po několika dalších písních byl
vyhlášen letošní laureát Ceny Našich
novin – Ceny Arnošta Tučka 2008. V
jubilejním desátém ročníku si Cenu
odnesli manželé Alena a Petr Říhovi
z Dobřichovic za dlouholeté působe-
ní v ochotnickém divadle. V Letech
se sešlo mnoho laureátů z dřívějších

let, šest letošních kandidátů a také
podnikatel Petr Kozák z Řevnic, je-
hož firma K+V Elektro je partnerem
Ceny NN. Vítěz od něj dostal 5 tisíc
korun, další dva tisíce korun získal
vylosovaný čtenář z Prahy 3, jenž
poslal svůj tip redakci Našich novin. 
Během odpoledne se uskutečnily i

dvě soutěže pro dospělé. Kromě tra-
dičního koláče - ten snědl nejrychle-
ji počtvrté za sebou cyklista Bob z
Radotína - jedli zájemci jelito a pili
pivo. V této soutěži porazily mužské
borce dvě mladé ženy. Po jejich klá-
ní se na pódiu usídlila skupina Vlak
na Dobříš. Lucie PALIČKOVÁ

Sv. Martin navštívil posvícení v Letech
ZAPLNĚNÁ NÁVES POSLOUCHALA PÍSNIČKY, SOUTĚŽILA A OCHUTNÁVALA SLANÉ I SLADKÉ DOBROTY

Řevničtí uctili výročí
vzniku republiky
Řevnice – Devadesáté výročí vzni-
ku československé republiky si
připomněli lidé v Řevnicích. Řev-
ničtí se tradičně sešli u pomníku
na náměstí Krále Jiřího z Podě-
brad, kde starosta města Miroslav
Cvanciger společně se senátorem
Jiřím Oberfalzerem položil květi-
ny k pomníku. 
U pomníku byla poprvé představena
nová řevnická vlajka, vystoupily dě-
ti z místní školy.
Také další lidé v Řevnicích si výro-
čí připomněli vyvěšením státní vlaj-
ky. Místní občan, někdejší politický
vězeň František Šedivý měl v tyto
dny napilno. „Musel jsem stihnout
několik vzpomínkových akcí. Jen v
úterý 28. října byly čtyři,“ uvedl Še-
divý s tím, že je nutné si toto nejvý-
znamnější výročí naší vlasti připo-
mínat. Osobně byl také pozván pre-
sidentem na Pražský hrad, kde se
večer předávala státní vyznamenání. 
„Mrzí mě, že je nezískal za svou
práci i můj bratr. Ale pan president
nerad uděluje státní vyznamenání in
memoriam,“ řekl Šedivý.             (pš)

Vižinští slavili fotbalem, drakiádou i zábavou
Poslední říjnový víkend se na Vižině pekly koláče  ,kachny, řízky - bylo posví-
cení. Krásné počasí nalákalo dopoledne fanoušky na fotbal - místní hráli
proti Neumětelům. Na hřišti se vařil ovar a zabijačková polévka, pivo teklo
proudem. Od 14.00 hřiště patřilo dětem a jejich drakům. Sluníčko svítilo, ale
vítr bohužel  stávkoval. A tak si děti svoje draky, jak se vznášejí ve výši, ales-
poň křídami namalovaly na chodníky u kabin.  Večer se tancovalo za dopro-
vodu skupiny Sortiment - sál hospůdky praskal ve švech. Byla vyhlášena
soutěž o nejlepší posvícenské koláčky. Porota vybírala z 9 vzorků místních
hospodyněk, lahev šampusu vyhrála Marie Hrubá. Ani o pěkné hodince se
nikdo nenudil, nechyběla živá hudba. Jana FIALOVÁ, Vižina

Zadní Třebaň – Průvod s mnoha
lucernami a lampióny prošel první
listopadový pátek Zadní Třebaní.
Tuto tradiční akci pořádalo již po-
třetí místní mateřské centrum
Broučci. 
Počasí tentokrát průvodu přálo, ne-
byla velká zima ani nefoukal vítr.
Světelné putování začalo jako po-
každé krátce po setmění u hasičské
zbrojnice, kde se děti dozvěděly o ta-
jemném kouzelníkovi a vydaly se ho
hledat po vsi. Na cestu kolem potoka
a podél trati si svítily pestrobarevný-
mi světýlky. Nakonec dorazily na
Ostrov, kde na ně kouzelník čekal.
Na břehu Berounky jim daroval slad-
kosti, kouzelné svítící tyčinky a také
zapálenou svíčku, kterou děti se
svým přáním poslaly po vodě. Pak
už následovalo občerstvení a teplý
čaj v hospodě na Ostrově. 
„Bylo to hezké, myslím, že si to děti
užily. Letos jich bylo zase víc než
vloni, asi kolem sedmdesáti,“ řekla
jedna z organizátorek Helena Peliká-
nová. Broučci tímto děkují Martinu

Kodetovi za azyl a čaj i dámám, jež
darovaly koláče, buchty a chlebíčky
pro děti.           Lucie PALIČKOVÁ

NEJMENŠÍ JEDLÍCI. Soutěže v pojídání posvícenských koláčů se letos v Letech zúčastnil rekordní počet závodní-
ků. Mezi nejmenšími dětmi se z vítězství radovala čtyřletá Eliška (vpravo). Foto NN L. PALIČKOVÁ

Děti s lucerničkami pochodovaly Třebaní
SEDM DESÍTEK CAPARTŮ PO VSI HLEDALO TAJEMNÉHO KOUZELNÍKA - NAŠLI HO NA OSTROVĚ

V PRŮVODU. Sedm desítek děti s lucernami a lampiony prošlo první listo-
padý pátek Zadní Třebaní. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Broučci chystají bazar
oblečení a hraček
Zadní Třebaň – Bazar oblečení a
hraček spojený s odpolednem pro
děti pořádá mateřské centrum
Broučci ze Zadní Třebaně. Bude se
konat v sobotu 22. listopadu v mí-
stním Společenském domě. 
Samotný program začne ve 13 ho-
din, oblečení do bazaru se bude při-
jímat již od 11 hodin. Zboží bude
opět dvojí - zájemci mohou oblečení
věnovat bez nároku na zisk, nebo dát
do prodeje. V takovém případě musí
být věci odevzdány s cenovkami a
přiloženým seznamem. 
Během odpoledne budou pro děti
připraveny sportovní soutěže s od-
měnami a loutkové divadlo, každý
malý návštěvník dostane zdarma
zmrzlinu. Výtěžek bazaru půjde tra-
dičně na dobročinné účely.         (lup)
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Děti pouštěly draky, rodiče pili šampus
NA KOPCI VRÁŽKA MEZI ŘEVNICEMI A ZADNÍ TŘEBANÍ SE POPÁTÉ KONALA DRAKIÁDA

Zadní Třebaň, Řevnice – Na kopci
Vrážka se první listopadovou ne-
děli konala drakiáda. Již popáté ji
pro děti i jejich rodiče uspořádaly
Naše noviny. 
Tentokrát to zpočátku vůbec nevypa-
dalo dobře. Ještě před druhou hodi-
nou odpolední panovalo úplné bez-

větří. „Dneska to lítat nebude,“ tvr-
dila první příchozí maminka z Řev-
nic. Přesto se louka na Vrážce pos-
tupně zaplnila, a také první draci se
vznesli do vzduchu. To už konečně
začalo trochu foukat, takže se během
další hodiny vystřídalo ve vzduchu
kolem padesáti draků. Nejlépe lítaly
lehké igelitové exempláře. 
Cenu za originalitu vyhrál doma vy-
robený, va metry velký trojrozměrný
drak. „Dělal jsem ho z latěk a igeli-
tové fólie. Už jsem odmotal určitě
200 metrů provazu,“ říkal jeho maji-
tel chvíli předtím, než se mu parádní
výtvor utrhl a uletěl neznámo kam. 
I ostatní draci vypadali na nebi krás-
ně, byli tu draví ptáci, chobotnice,
šašek i různá trojúhelníková a čtver-
cová vznášedla. Za výšku jejich letu
a výdrž ve vzduchu si na konci odne-
slo drobné ceny hned několik dětí.
Drakiádu si užily nejen ony, ale i
mnozí tatínkové, kteří vydrželi pou-
štět draky skoro dvě hodiny. Někteří
rodiče měli s sebou nápoje na zahřá-
tí, pár z nich si na kopec přineslo do-
konce láhev šampaňského a sklenič-
ky. Lucie PALIČKOVÁ

Dva z několika desítek účastníků Drakiády, která se konala na kopci Vrážka
mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní. Foto NN L. PALIČKOVÁ

NN chystají kalendář
Naše noviny připravují kalendář
kulturních, sportovních a společen-
ských akcí Poberouní a Podbrdska
na rok 2009. Bude, stejně jako v mi-
nulých letech, součástí posledního
letošního čísla NN. Vyzýváme orga-
nizace, kluby a spolky, které chtějí
své akce zveřejnit, aby jejich plán
poslaly do 30. 11. 2008 na adresu
redakce@nasenoviny.net. Do názvu
mailu uveďte Akce 2009.         (JoK)

Pomozte nám 
vybrat logo NN
Redakce nezávislého poberounské-
ho občasníku vyhlašuje soutěž na
grafický návrh loga Našich novin.
Soutěže se může zúčastnit každý
bez omezení věku, pohlaví a národ-
nosti. Autor návrhu, který vybere
redakční rada, obdrží odměnu tisíc
korun českých. 
První návrhy již dorazily, ale stále
můžete posílat další. Podmínky:
návrh musí být doručen v elektro-
nické formě (podporované formáty
jpg a pdf) na adresu redakce@nase-
noviny.net do 30. 11. 2008 včetně.
Logo by mělo být navrženo v ba-
revné i černobílé verzi (barevná
verze není podmínkou), bude použí-
váno na tiskovinách, razítkách a
propagačních předmětech Našich
novin. Musí proto vypadat »hez-
ky«, být jednoduché a výstižné. 
Rokem 2009 vstoupí Naše noviny
do 20. ročníku. Redakce NN proto
vyhlašuje i soutěž na grafický návrh
hlavičky Našich novin. Pro zasílané
návrhy, tentokrát pouze v černobílé
verzi, platí stejné podmínky jako
pro návrh loga NN (viz výše). Autor
vítězné  verze obdrží od redakce
dárek. Josef KOZÁK

Karlštejnský advent začne slavnostní bohoslužbou
KAŽDOU ZE SVÁTEČNÍCH NEDĚLÍ SE NA HRADĚ ČI POD NÍM BUDE ODBÝVAT PESTRÝ PROGRAM

Karlštejn - Čtyřikrát můžete spolu
s Karlštejnskými oslavit letošní
advent. Program se na hradě či
pod ním bude odbývat všechny
sváteční neděle počínaje 30. 11.
Akce nazvaná Karlštejnský advent
se konala poprvé loni. „Líbila se
nám myšlenka i program,“ nechal se
slyšet starosta městyse Miroslav
Ureš. „Proto jsme se rozhodli, že se
spolu s Karlštejnským kulturním sd-
ružením staneme pořadateli a založí-
me novou tradici,“ dodal.
Oslavy Karlštejnského adventu za-
hájí v neděli 30. listopadu slavnostní
bohoslužba konaná u příležitosti
630. výročí smrti Karla IV. V kapli
svatého Mikuláše bude od 14.00 li-
turgii předsedat plzeňský biskup
František Radkovský. Zpěvy dopro-
vodí soubor Ludus Musicus.
Od 15.00 bude program pokračovat
na náměstí. Zahrají Kapičky a Tře-
husk, zatancují Proměny. O dvě ho-
diny později zazpívají děti z místní
školy koledy a bude slavnostně roz-
svícen vánoční strom. 
Adventní oslavy se pak budou odbý-
vat každou další neděli. Diváky potě-
ší například dětské folklorní soubory
Klíček a Kamýček, pěvecké sbory
Chorus Angelus a Bonbon, divadelní
soubory Exelsior a Křoví, dechovka
Týnečanka či děti ze školy v Litni a
z Dětského domova v Letech. Vše
vyvrcholí v neděli 21. prosince pří-

mo v Rytířské síni hradu slavnost-
ním uvedením České mše vánoční
Jakuba Jana Ryby. Návštěvníci
Karlštejnského adventu se každou
neděli mohu těšit i na malý stylový

jarmark či slavnostní občerstvení.
Adventní trhy se konají i jinde po
okolí - v Řevnicích, Dobřichovicích,
Černošicích či Hýskově.

Miloslav FRÝDL

Na premiérovém Karlštejnském adventu loni zatančil řevnický soubor Klí-
ček. Na náměstí pod hradem se představí i letos.             Foto NN M. FRÝDL

Karlštejnský advent
Neděle 30. 11. 2008

Hrad, 14.00 - Zádušní mše svatá
Náměstí, 15.00 - Třehusk,

Proměny, Kapičky
Náměstí, 17.00 - Děti ZŠ Karlštejn,

rozsvícení vánočního stromu

Neděle 7. 12. 2008
Náměstí, 14.00 - Děti ZŠ Liteň,

Folklorní soubor Klíček
Sál U Janů, 15.00 - Kolední hry,

Divadlo Excelsior Praha

Neděle 14. 12. 2008
Nádvoří hradu, 14.00 - Pěvecký

sbor Chorus Angelus, Dětský sou-
bor Kamýček, Pěvecký sbor

Bonbon, Děti z DD Lety

Neděle 21. 12. 2008
Nádvoří hradu, 14.00 – Divadelní

spolek Křoví, Dechová kapela
Týnečanka

Rytířská síň, 16.00 - Jakub Jan
Ryba: Česká mše vánoční 

Účinkují profesionální i amatérští
muzikanti a zpěváci z Prahy,
Černošic a okolí. Sóla: Šárka
Marková  – soprán, Oldřiška
Musilová – alt, Karel Bláha –

tenor, Tomáš Kindl – bas. 
Diriguje Květa Hurťáková.

Rezervace vstupenek:
karlstejn@stc.npu.cz, 311 681 617
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Mníšecký zámek je k vidění i v noci
KASTELÁNKA: PŘÍBĚH MAJITELE REZIDENCE JE KLASICKOU POHÁDKOU O TOM, JAK CHUĎAS KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL

Mníšek pod Brdy - Noční prohlíd-
ku zámku za svitu luceren a po-
chodní můžete od listopadu absol-
vovat v Mníšku pod Brdy.
„Dozvíte se mnoho zajímavého o
pražském  měšťanovi Serváci Enge-
lovi z Engelsflussu, který vtiskl
zámku dnešní podobu,“ říká kaste-
lánka zámku Jana Digrinová. „Jeho
život je klasickou pohádkou o tom,

jak chuďas ke štěstí přišel,“ dodává. 
Engelové byli původně chudá kože-
luhářská  rodina. V roce 1630 se usa-
dili v Praze, kde si zakoupili na Malé
Straně dům a založili koželuhářský
závod na výrobu podešvové kůže.
Servác Engel velmi zbohatl jako vý-
hradní dodavatel podešví pro císař-
skou armádu během třicetileté války.
Roku 1648 se aktivně zúčastnil obra-
ny pražského Karlova mostu před
Švédy. Za tyto zásluhy byl v roce
1652 císařem Ferdinandem III. po-

výšen do šlechtického stavu. 
„Jako nový příslušník šlechtického
stavu toužil vybudovat si důstojné,
reprezentativní sídlo v blízkosti
Prahy. Vybral si zpustošené mníšec-
ké panství,“ popisuje Digrinová s
tím, že podle pověsti měl Engel i
spolky s ďáblem! 
První noční prohlídky se uskutečnily
v sobotu 8. 11. Těch dalších se mů-
žete zúčastnit i vy. Při příchodu do-
stanete lucernu a budete si moci sa-
mi posvítit na předměty, které vás

zaujmou. Prohlídka trvá 45 minut,
vstupné je 120 Kč. Každý návštěv-
ník navíc dostane od správy zámku
malý dárek.            Miloslav FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
15. 11. 18.00 VESMÍRNÍ OPIČÁCI
22. 11. 18.00 MAMMA MIA

KINO ŘEVNICE
12. 11. 20.10 STAR WARS: KLONOVÉ
VÁLKY
14. 11. 20.10 UMĚNÍ PLAKAT
15. 11. 16.00 O PRINCEZNĚ JASNĚNCE
A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI
15. 11. 20.10 MÁJ
19. 11. 20.10 PO SVATBĚ
21. 11. 20.10 GONE BABY GONE
22. 11. 16.00 KRAKONOŠ A PYTLÁK
26. 11. 20.10 QUANTUM OF SOLACE

KINO MÍR BEROUN
10. 11. - 12. 11. 17.30 (St 18.30) KOZÍ PŘÍ-
BĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY
10. 11. 20.00 VICKY CRISTINA BARCE-
LONA
11. 11. 20.00 KATYŇ
13. 11. - 15. 11. 18.30 CESTA DO STŘE-
DU ZEMĚ
16. 11. - 17. 11. 18.30 (Po 20.00) STAR
WARS: KLONOVÉ VÁLKY
17. 11. 17.30 VICKY CRISTINA BARCE-
LONA
18. 11. - 19. 11. 17.30 (St 20.00) HELLBOY
2: ZLATÁ ARMÁDA
18. 11. 20.00 NADINE
19. 11. - 21. 11. 17.30 (Čt 15.30 a 17.30, Pá
20.00) MAMMA MIA!
20. 11. - 21. 11. 20.00 (Pá 17.30) 96 HODIN
22. 11. 15.30 PANE, POJĎTE SI HRÁT
22. 11. - 25. 11. 18.30 (Út 17.30 a 20.00)
NESTYDA

CLUB KINO ČERNOŠICE
11. 11. 20.00 MÁJ
16. 11. 16.00 KRONIKA RODU
SPIDERWICKŮ
18. 11. 20.00 TOBRUK
25. 11. 20.00 AKTA X: CHCI UVĚŘIT

KINO RADOTÍN
14. 11. 17.00 a 19.30 ZAPOMENUTÝ
OSTROV
15. 11. 17.00 a 19.30 MÁJ
16.  11. 15.00 VZPOURA HRAČEK
16. 11. 17.00 a 19.30 V BRUGGÁCH
21. 11. 17.00 a 19.30 KONEČNĚ SPOLU
22. 11. 17.00 a 19.30 NEUVĚŘITELNÝ
HULK
23.  11. 15.00 DÁŠENKA II 
23. 11. 18.00 12

V domečku vystavuje
díla Gabriel Urbánek
Řevnice – Výstava Gabriel Urbá-
nek: Obrazy, sochy je k vidění v
galerii Modrého domečku na ná-
městí Jiřího z Poděbrad v Řevni-
cích. Vernisáž se konala minulou
středu za účasti hudebního skla-
datele Lukáše Hurníka.
Lékař, malíř a sochař Gabriel Urbá-
nek žil v letech 1914 až 1985. Půso-
bil jako specialista na lázeňství a
napsal třicet odborných publikací,
zároveň celý život maloval a tvořil
sochy. Výstava je otevřena do 7. 12.
vždy v pondělí od 12 do 19, v úterý
až pátek od 9 do 18 a o víkendu od
10 do 17 hodin. (lup)

Román se odehrává
na Korsice a ve Francii
Ohromná paleta hýřící barvami,
provoněná macchií a láskou hlav-
ních aktérů. Osud, žal, nenaplněná
touha, prolínající se životní příběhy,
jež čtenáři berou dech a zároveň ho
nutí k hlubokému zamyšlení. To je
nový historický román Korsický lev a
francouzská holubice spisovatele
Roberta Tingela. Autor z hlubin za-
pomnění vyzdvihl korsického hrdinu
Pasquala Paoliho, jehož v druhé po-
lovině 18. století opěvoval celý svět.
Dynamický příběh, odehrávající se
na jednom z nejkrásnějších středo-
mořských ostrovů a zároveň ve Fran-
cii, začíná v roce 1755 a spěje k Vel-
ké francouzské revoluci. Chcete-li se
dozvědět, proč k této krvavé a smut-
né dějinné události došlo, jak probí-
hala a skončila, objednejte si knihu
na www.computermedia.cz.      (JoK)

Tipy NN
* Oslava Svatomartinského vína s
ochutnávkou i aukcí vín, tombolou,
martinskou husičkou a cimbálovou
muzikou bude zahájena 11. 11. od
11.11 v karlštejnské restauraci U Ja-
nů.   Helena KOLÁŘOVÁ
*  Přednáška Nové tisíciletí a
všechno jinak spojená s pozorová-
ním oblohy z Plzeňské brány se koná
11. 11. od 19.00 v Muzeu Českého
krasu Beroun. (mif)
* Kapely Čechomor a Tapia eta Le-
turia zahrají 12. 11. od 20.30 v Clu-
bu Kino Černošice. (mif)
* Skupiny Lokomotiva Planet,
Menhir a Deliqent koncertují 14. 11.
od 20.30 v černošickém Clubu Kino.
Vstupné 90 Kč. (mif)
* Pražský barokní soubor můžete
slyšet 15. 11. od 19.00 v řevnickém
kostele sv. Mořice. (ild)
* Adventní a vánoční inspirace -
prodejní výstava sušených vazeb
Martiny Dvořáková se koná od 15.
11. do 7. 12. ve Fürstově sále v Dob-
řichovicích. (mif)
* Robert Křesťan a Druhá Tráva
vystoupí spolu Fernando Saunders
Bandem 17. 11. od 19.30 v sále Čes-
ké pojišťovny Beroun.                 (mif)
* Kytarová kapela z Plzně Mandra-
ge se představí 21. 11. od 20.30 v
Clubu Kino Černošice. (mif)
* Písničkář Vl. Čáp zahraje  21. 11.
od 19.30 v klubu Jiná káva (U kasá-
ren 192, Beroun). Miloš KEBRLE
* Country kapela Kapičky oslaví
25. narozeniny 22. 11. v černošickém
Clubu Kino. Začátek 20.30, vstupné
100 Kč. (mif)
* Adventní dílnu můžete absolvovat
22. 11. od 9.00 do 13.00 v klubu Bet-
lém Lochovice. Vyrábět se budou ad-
ventní věnce, svíčky a svícínky z pří-
rodních materiálů. (mif)
* Slavnostní premiéra představení
Západovka černošického souboru Sa-
mé vody se koná 23. 11. od 16.00 v
Clubu Kino Černošice. (mif)
* 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.
listopadu v berounském Muzeu Čes-
kého krasu. (mif)

Třehusk můžete slyšet v Českém rozhlase
Dvě písničky z nejnovější desky Třehusku si do svého rozhlasového pořadu
Dechovka, to je moje! vybral známý herec Divadla Járy Cimrmana a textař
Miloň Čepelka. Titulní skladba cédečka Svinařskej zámek se zpěvem rychtá-
ře Svinař Vladimíra Roztočila tak v premiéře na Českém rozhlase České Bu-
dějovice (frekvence 106,4 FM) zazní v sobotu 29. 11. od 12.30. V repríze si
pořad můžete naladit na ČRo České Budějovice 3. 12. a na ČRo 2 – Praha
(91,2 a 100,7 FM) 30. 11. Písničku Po Palackým mostě uvede ČRo České
Budějovice premiérově v sobotu 27. 12. od 12.30 a v repríze přímo na Sil-
vestra – 31. 12. ČRo 2 - Praha tento pořad odvysílá 28. 12.
„CD se mi moc líbí, zcela souhlasím se slovy pana starosty Svinař z bukle-
tu o elánu a nadšení, které produkce Třehusku provázejí,“ napsal kapele Mi-
loň Čepelka a doplnil. „Plyne z toho, že dojde během příštího roku i na Vaše
další písničky, to Vám můžu odpovědně slíbit. Mějte se čím dál líp!“
Třehusk se v poslední době objevil i v jiných rozhlasových pořadech. První
říjnový den hrál v pořadu ČRo 2 – Praha Trubte nám, trumpety! písničky
Mám domeček pod skalou a Hlásná, Třebaň je krásná. Stejné skladby a k to-
mu ještě Tydlitát zazněly 26. 10. v pořadu stejné stanice nazvaném Na Žiž-
kově při muzice. Do třetice všeho dobrého byl Třehusk pozván k veřejné na-
hrávce Českého rozhlasu Plzeň. V bezmála tříhodinové »estrádě«, jejíž první
díl byl odvysílán 21. 9. a druhý 28. 9., poberounským muzikantům dělali spo-
lečnost herec Josef Dvořák, muzikant Josef Fousek, moderátor Petr Jančařík
aj. Kapela živě zahrála písničky Ku Praze uhání vlak, Vlak jede krajinou, Po
Palackým mostě, Frajere, pocem!, Pětatřicátníci a další. (mif)

Notičky a Naše noviny vás zvou na vánoční koncerty Hradišťanu a
Notiček nazvané Vinšujem Vám. Koncerty se konají v Zámku Dobříš

18. 12. od 19.00 a v pražském Rudolfinu 19. 12. od 19.30.
Vstupenky je možné objednávat na tel.: 603 245 784.

Notičky a NN, které jsou mediálním partnerem koncertů, pro vás
připravily soutěž: 

Kolikáté narozeniny oslavila v letošním roce dětská lidová 
muzika Notičky?

Odpovědi posílejte do 30. 11. na adresu Naše novinny, Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň, či mailem: frydl@dobnet.cz.

Vylosovaný autor správné odpovědi obdrží DVD z loňského 
vánočního koncertu Hradišťanu a Notiček.

Soutěžte s Notičkami a Našimi novinami!



Školu zaplavily příšery, kočky i dýně
OSOVSKÉ DĚTI ZÁVODILY V PŘEKUSOVÁNÍ ŽÍŽAL, LOVENÍ JABLEK I ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK

Poslední říjnový pátek se do školy v Osově těšil
snad každý. Po dramatickém převlékání zaplavily
školu roztodivné příšery, dovádivá strašidla, kouzel-
né čarodějnice, kočky, dýně a hrůzu nahánějící bez-

hlavec a duchové. Všude kolem byla samá dýně - ať
papírová nebo skutečná, vydlabaná, se svíčkou uv-
nitř. Slavíme totiž Halloween nebo jak tomu říkáme
my - den strašidel a duchů.
Někdo může namítnout, že v Čechách tento svátek
neslavíme. Ale už od 1. třídy se učíme anglicky a
měli bychom vědět, jaké tradice dodržují v anglicky
mluvících zemích.
Letos se zapojili všichni, od prvňáčků až po páťáky.
Vyráběli jsme dýně, strašidla a duchy, četli o půvo-
du tohoto svátku, vymýšleli strašidelné příběhy,
počítali začarované příklady. Zkrátka celé vyučová-
ní bylo strašidelné.

Vyvrcholením bylo halloweenské soutěžení v těloc-
vičně, na které jsme pozvali i děti z naší školky.
Strašidelná družstva závodila v překusování žížal,
lovení jablek, zdolávání překážek a předváděla růz-
né triky. Byla vyhlášena i soutěž o nejhezčí dýni
domácí. Na výstavě se tak objevily vydlabané dýně,
řepa, dokonce i jablka, papírové dýně i namalované.
Všichni měli možnost hodnotit a dát svůj hlas.
Nakonec zvítězila velká vydlabaná dýně, kterou
společně vyrobila děvčata ze 4. třídy. Na všechny
čekala sladká odměna. 
I když se někteří báli, moc jsme si to celé užili.

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

10/2008

Aby bylo na Zemi milo…

V pátek 31. 10. přijeli za dětmi z osovské školky
a školy herci Standa a Vanda se zábavným, ale i
výchovným představením Aby bylo na Zemi milo.
Děti si s herci zahrály na les se zvířátky, zazpí-
valy písničky, tančily a pomohly vyčistit les od
odpadků. Formou pohádky si žáčci připomněli,
jak se mají chovat v přírodě, aby zůstala krásná
a čistá. Představení zhlédly i děti ze školky ve
Všeradicích. Program je velmi zdařilý a caparti
byli opravdu nadšení.     Eva NÁDVORNÍKOVÁ,

Jitka KARMAZÍNOVÁ, MŠ Osov

Do Všeradic se vrací další
z tradic, které stmelují lidi

Vstoupili jsme do předpo-
sledního měsíce letošního
roku. K tomu, abychom
provedli podzimní úklid
veřejných prostor, nám
počasí zatím moc nepřeje.
Věřím, že ještě přijdou
pěkné dny a obec se při-
praví na přivítání zimy.
Vždyť již tento týden může

přijet Martin na bílém koni. 
Dne 27. října se v naší obci konal lampi-
ónový průvod k uctění památky 90. výročí
vzniku samostatného československého
státu. Průvodu se zúčastnilo přibližně 100
obyvatel naší obce, ale i přespolních. Ak-
ce se setkala s velkým ohlasem a věřím, že
se do Všeradic vrací zase jedna z tradic,
která stmeluje občany a zároveň připomí-
ná historii našeho národa. Chtěl bych po-
děkovat Mirce Suché za její nápad a
pomoc při pořádání této akce. Jsem pře-
svědčen, že příští rok se bude lampionový
průvod opakovat.
Zastupitelstvo obce sděluje občanům, že
veřejné zasedání se bude konat 12. 12. od
18.00 v hostinci Na Růžku.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic V osovské škole slavili Halloween - den strašidel a duchů. Foto Soňa KOCMANOVÁ

Zastupitelé obce Všeradice se připravují na závě-
rečný účet své činnosti za rok 2008. Probíhá pří-
prava inventarizací obecního majetku, připravují
se uzávěrky realizovaných akcí, uzávěrky a posled-
ní změny obecního rozpočtu. Stěžejní akcí pro le-
tošní rok byly práce na administrativní části pří-
pravy rozvodů vody a kanalizace v obci. Zde je
možné konstatovat, že se úkol podařilo zvládnout.
Další velkou akci je přestavba budovy školy na
nové muzeum, i tato akce zatím probíhá podle sta-
noveného plánu. Předběžně je možné říci, že plá-
nované úkoly letošního roku se daří plnit.
Samozřejmě již dnes se začíná připravovat plán
činnosti a rozpočet pro nadcházející rok 2009.
Zastupitelstvo obce má jako prioritu číslo 1 zahá-
jení výstavby vodovodní sítě a dokončení stavby
muzea. I v příštím roce budeme pokračovat ve vý-
sadbě zeleně v okolí obce. Větší pozornost chceme
také zaměřit na likvidaci odpadů a udržování po-
řádku v obci. I nadále budeme pokračovat ve spo-
lupořádání kulturních a společenských akcí v obci. 

Úkolů máme mnoho, ale přesto budeme rádi, po-
kud občané přijdou s dalšími podněty, jak vylepšit
vzhled obce, nebo jak rozšířit náš kulturní a spole-
čenský život. Prosíme všechny, aby se zamysleli
nad součastným stavem dění v obcí a poskytli nám
maximální množství podnětů jak život a životní
prostředí u nás ještě zlepšit. Každý dobrý nápad je
vítán.   Bohumil STIBAL, starosta Všeradic
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Zastupitelstvo bude skládat účty
CO PLÁNUJÍ VŠERADIČTÍ NA PŘÍŠTÍ ROK? VÝSTAVBU VODOVODU A MUZEA

Dle paragrafu…
PODŘÍZL TÚJE. Šest kusů vzrostlých tújí, které
zdobily zahradu jednoho z domů v Drahlovicích si
vyhlédl mezi 26. 10. a 2. 11. podivný »zahradník«.
Keře v ceně 30 000 korun – poté co vnikl na cizí
pozemek - podříznul. (šm)
ZLODĚJ NEUSPĚL. Hostinec Na hřišti v Osově
odolal 1. 11. nad ránem nájezdu zloděje. Neznámý
lapka rozbil dveře, ovšem když zjistil, že za nimi
je mříž, která ho k lupu nepustí, rozbil ještě dvě
okna. Škoda je 12 500 korun. (šm)
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V sobotu 1. listopadu byl v liteňské škole den ote-
vřených dveří. Navštívilo nás více než 300 lidí -
bývalí absolventi a kolegové, současní žáci i jejich
rodiče, veřejnost. Uvítala je zástupkyně ředitelky
Ema Malá, seznámila s prohlídkovou trasou a na-
bídla zájemcům průvodce – naše studenty. 
První stanoviště bylo ve 2. třídě. Exponáty s hu-
dební tematikou, ale především vystoupení břiš-
ních tanečnic Leony Grňové, Pavly Kurendové,
Veroniky Hájková a Venduly Škvorové zaujalo
většinu návštěvníků. Vedlejší dveře vedly do stra-
šidelné halloweenské třídy. Vedle vydlabaných
dýní se mohli všichni podívat, jaké pěkné věci
tvoří prvňáci s učitelkou Terezou Boudovou. V
tělocvičně mnozí trávili víc času, než jinde. Pro
nejmenší byly přichystány pirátské zkoušky. Děti
absolvovaly pochod kapitána Hooka. Vázaly lodní
uzly, házely do lodního koše, běhaly po mořském
dně plném mořských živočichů, skákaly jako ga-
lejníci. Po splnění úkolů obdržely pirátský průkaz
a bonbon. Starší si mohli zahrát stolní tenis.
V místech, kde dříve byla šatna, máme učebnu ur-
čenou k výuce základů administrativy. Předmětu,
který je pro budoucí profesní život užitečný takřka
všem. Dalším zastavením byl stolek s upomínko-
vými předměty, u něhož návštěvníky přivítala
školnice Helena Dvořáková. Jako připomínku os-
lav si domů zájemci odnesli kalendář na rok 2009

s historickými fotografiemi školy. Následovala ja-
zyková učebna. Pamětníci si mohli zopakovat az-
buku, většině už to moc nešlo, i když se našly
světlé výjimky. V družině vládl podzim. Děti pod
vedením vychovatelky Dáši Linkové vystavovaly
své výrobky s podzimní tematikou. Z listí vyrábě-
ly housenky, z kaštanů zvířátka, modelovaly ovo-
ce a zeleninu,vytvářely skřítky z kukuřice...

O kroniku byl zájem
Velký zájem pamětníků vzbudila historická expo-
zice s možností prohlédnout si kroniku. S učitel-
kou Janou Kozákovou mnozí zavzpomínali na svá
školní léta. V další třídě na zemi ležela »andula«
– pomůcka pro výuku první pomoci. Ve  4. třídě se
pod vedením učitelky Marie Pavlyšynové zaměři-
li na výchovu ke zdraví a prezentaci práce zdra-
votnického kroužku. Děti se seznamují s různými
druhy zranění a cvičením se zdokonalují v doved-
nostech i vědomostech o poskytování 1. pomoci.
V lékárně »U pěti koček« bylo možné najít byliny
i průvodce »Z boží lékárny« od Maria Treben.  V
další třídě potěšili vystoupením žáci Martiny
Dvořákové, která vyučuje hru na dechové nástro-
je. Pokud hosté pokračovali po prohlídkové trase,
narazili na nápis Štěpnice moudrosti, ctnosti a
blaženosti. Jde o originál, který zdobil školu od
doby jejího založení. Nějakou dobu byl uložen v

liteňském špejchaře a k oslavám výročí byl zno-
vu instalován. Oblíbeným zastavením byla učebna
fyziky, tam se mohli zájemci pokusit pod vedením
žáků o experimenty. Sousední učebna výpočetní
techniky umožnila návštěvníkům vyzkoušet si
výukové programy, napsat diktát z českého jazy-
ka, vyplnit vlastivědný test nebo dějepisný kvíz.
Dalším populárním zastavením byla třída historic-
kým materiálů týkajících se školy, staré fotogra-
fie, kopie vysvědčení, nejstarší z roku 1874 z ro-
dinného archivu paní Svobodové. Děkujeme těm,
kteří nám zapůjčili materiály. Expozice byla dopl-
něna prezentacemi žáků 9. třídy, jež vytvořili v
rámci projektu Osobnosti regionu. Posluchači si
připomněli významné postavy historie, které měly
vztah k Litni. Seznámili jsme je třeba s osudy
generála Bedřicha Homoly, který byl za odbojo-
vou činnost za 2. světové války popraven. 
Výtvarná třída posloužila jako výstavní síň pro dí-
la žáků 6.-9. třídy i jako dílna, v níž si každý mohl
namalovat obrázek na kámen a odnést si jej domů.
Zájem byl veliký. Překvapením byl nádherný Ko-
čičí koncert učitele Petra Krutského, který na naší
škole vyučuje hru na kytaru a vede pěvecký sbor. 
Závěrečným zastavením byla jídelna. Tam se líbi-
lo všem. Jak by ne - bylo zde připraveno drobné
občerstvení. ZŠ děkuje za pomoc na oslavách
Městysu Liteň.     Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Škola oslavila sto čtyřicáté narozeniny
LITEŇSKOU ZŠ SI O DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘIŠLO PROHLÉDNOUT TŘI STA NÁVŠTĚVNÍKŮ

U příležitosti stočtyřicátého výročí za-
ložení školy v Litni uspořádala ZŠ »den
otevřených dveří«. Dobře vymyšlen byl
termín - 1. listopadu, kdy sem přijíždí
mnoho rodáků za svými zesnulými
předky, kteří odpočívají na sousedícím
hřbitově. Kdo otevřel dveře a vešel
dovnitř, byl uchvácen atmosférou dáv-
ného přátelství, tak, jak bychom si ji

přáli i dnes. Po zápisu do knihy hostí
začala prohlídka sama. Nebylo to však
pouhé předvedení toho, co učitelé a dě-
ti dokáží, ale toho jak škola žije. Z jed-
né třídy se ozýval tón zobcových fléten,
odjinud hlas dětského sboru. Všude
kresby hovořící duší dítěte, jeho barev-
nými představami. Nakonec i presenta-
ce nejmodernějšího vybavení. Vrcho-

lem všeho byl sál historie, kde se návš-
těvník dověděl o tom, kdy byla škola
založena a kteří význační lidé ji navště-
vovali nebo s ní byli nějak spjati. Na
velikém panelu vedle obrazu Václava
Beneše Třebízského fotografie paní Ry-
tířové a jí poboku generál Bedřich Ho-
mola. Ve druhé řadě Svatopluk Čech,
Magdalena Dobromila Rettigová a P.
Řezáč. U všech krátký životopis a poví-
dání o tom, co všechno dokázali a jak
se zapsali do historie Litně i celé země.
Dovídáme se také o předchůdkyni této
budovy, tak zvané staré škole, kde se
vyučovalo ve dvou třídách ještě před
rokem 1868. Budovu dal postavit maji-
tel panství rytíř Daubek. Kromě učeben
zde byly i dva byty pro učitele. V tomto
domě, který se vždy vyjímal mezi ostat-
ními, byly později byty zaměstnanců
panství. Ruch v místnosti náhle utichá,
když paní učitelka začne na velkém
plátně promítat texty k významným li-

teňským osobnostem, které doprovázejí
výkladem děvčata z deváté třídy. Tady
dál u těch historických fotografií se
každý zastaví. Je na nich kus dávné mi-
nulosti. Nemohl jsem se ubránit dojetí
při představě, že tady někde stál jako
prvňák v roce 1869 můj dědeček s
brašnou, bos či v dřevácích a v zápla-
tovaných kalhotách, tak jak vesnické
děti z početných rodin tehdy chodily.
Vidím i naší maminku, když odtud vy-
cházela jako čtrnáctiletá dívenka v ro-
ce 1910. Tehdy byla škola ještě jedno-
patrová. Dnešní podobu dostala až po
přestavbě v roce 1929. 
Liteňská škola, to je kus kraje, který k
ní patří, jako ona k němu. Je v ní obraz
života rázovitého kusu země. Za to, jak
vypadá, patří dík učitelům i žákům, kte-
ří jí věnují často kus sebe, sebe pro
druhé. Odcházel jsem s hezkými pocity
a s vědomím, že sem svými kořeny pat-
řím.           František ŠEDIVÝ, Řevnice

Při dnu otevřených dveří v liteňské škole bylo pro návštěvníky připraveno mnoho ukázek, včetně pokusů. Foto Hana SKLENIČKOVÁ

Viděl jsem dědečka, s brašnou, v dřevácích...
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Na výměnu občanek už moc čase není
DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU MUSÍ BÝT VYMĚNĚNY PRŮKAZY VYDANÉ DO 31. PROSINCE 2003

Poberouní - Nezapomeňte si vyměnit
občanský průkaz, čas už máte jen do
konce roku!
V průběhu letošního roku je organizo-
vána poslední etapa výměny občan-
ských průkazů. Týká se dokladů bez st-
rojově čitelných údajů vydaných do 31.
prosince 2003. Občané jsou povinni
provést výměnu těchto občanských
průkazů nejpozději do 31. 12. 2008.
Vzhledem k tomu, že vyhotovení nové-
ho občanského průkazu trvá měsíc, je
třeba žádost o vydání dokladu předložit
nejpozději do 30. listopadu 2008. 
S vyplněnou a podepsanou žádostí,
jednou fotografií a starým dokladem
můžete zajít na pracoviště odboru sp-

rávního Městského úřadu Beroun v
budově Policie ČR, Tyršova 1635 vždy
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00
a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 13.30.

Výměna se provádí zdarma a  netýká se
občanů narozených před 1. lednem
1936, kteří mají občanské průkazy, ve
kterých je vyznačena doba platnosti

»bez omezení« nebo »platnost prod-
loužena bez omezení«. V občanských
průkazech typu knížka musí být navíc
vyznačeno státní občanství ČR.

Jitka SOUKUPOVÁ

TUDY TO NEJDE. Palackého náměstí a Berounská ulice  jsou v současné
době rekonstruovány v Řevnicích . Protože je zde omezen provoz, řidiči musí
používat značenou objížďku. Na opravu získala řevnická radnice částku té-
měř 10 milionů korun, podle projektu bude nový povrch asfaltový, na Palac-
kého náměstí má být vybudována částečná pěší zóna. Rekonstrukce potrvá
do poloviny prosince. (lup)  Foto NN L. PALIČKOVÁ

Z našeho kraje…
* Radnici v Řevnicích čekají staveb-
ní úpravy. Nejnavštěvovanější praco-
viště - matrika a pokladna - by se mě-
la přestěhovat do přízemí, drogerie se
postěhuje do sousední garáže. Před
rokem se v Parlamentu rozhodovalo o
tom, kam poputují peníze ze státního
rozpočtu při tzv. porcování medvěda.
Řevnice tehdy usilovaly o více než
dva miliony na bezbariérový přístup
na úřad. Jejich záměr se má uskuteč-
nit nyní. Město na to získalo dotaci
od ministerstva financí.                  (pš)
* Památník 1938 - 2008 bude slav-
nostně otevřen 21. listopadu v 10.00
v Karlštejně. (mif)
* Již pojedenácté hostil 1. 11. Spole-
čenský dům Plzeňka účastníky Velké
ceny města Berouna ve sportovním
tanci. V kategoriích junioři, dospělí a
senioři se tančily standardní - Waltz,
Tango, Valčík, Slowfox a Quickstep i
latinskoamerické tance - Samba,
Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, Jive a
Polka. Jitka SOUKUPOVÁ

Dle paragrafu…
ZLODĚJ UTEKL. Zadnotřebaňský
Společenský dům si vyhlédl 31. 10.
před půlnocí k nezvané návštěvě
neznámý poberta. Zlodějíček se po-
kusil vniknout do objektu bočními
dveřmi, k nimž si přistavil lavici, a
nad kterými vyřízl okenní rám. V tu
chvíli jej vyrušil nájemce domu, a
lapka uprchl. Vše je hodnoceno jako
pokus o vloupání. (šm)
VZAL SPZ. Z modrého vozu Škoda
Forman, který nechal jeho majitel
stát ze 3. na 4. listopadu u zadnotře-
baňského nádraží ČD, kdosi ukradl
SPZ. „Pokud by někdo našel či viděl
auto označené státní poznávací znač-
kou 6S9 75 71, prosíme, ať to nahlá-
sí policii. Jde o značku kradenou,“
řekla mluvčí karlštejnských policistů
Hedvika Kaslová  (šm)
HLAVA NA ZAHRADĚ. Hlava di-
vokého prasete přistála na svátek
zemřelých v zahradě jednoho z ro-
vinských občanů. Důvod není znám,
ale není to prvně, co se tomuto muži
kdosi snaží něco naznačit. Už něko-
likrát v minulosti hlásil policii, že
má před domem vyvržené zvíře.
Souvisí to s tím, že poškozený je
nimrod? (šm)
NA MUŽE SPADL STROM. V
chatové osadě mezi Radotínem a
Kosoří spadl 2. 11. na dvacetiletého
muže při kácení strom. Muž byl po
příjezdu záchranářů při vědomí.
Lékař měl podezření na úraz hrudní-
ku, páteře, poranění vnitřních orgá-
nů a krvácení do břicha. Pacient byl
převezen do Fakultní nemocnice
Motol. Tereza JANEČKOVÁ

Řevnice, Dobřichovice - Již několikrát v po-
slední době policisté varovali řidiče, aby si lépe
hlídali svá auta. Marně. Zloději mají žně dál.
Osobní automobil VW Passat zmizel z odstavné
plochy u hlavní silnice mezi Řevnicemi a Mníš-
kem 26. října. Kolem 13.00 zaparkovala dvaatři-
cetiletá majitelka vůz na velké křižovatce lesních
cest u odbočky k jezírkům a odešla se známým do
lesa. Když se v 16.30 vrátili, auto za 340 tisíc už
u závory nestálo. Podle stop na místě nešlo zjistit,
jakým způsobem bylo odcizeno. Vozidlo mělo
modrou metalickou barvu, jeho registrační značka
byla 8A2 11 20 a v době jeho krádeže se uvnitř

nacházely dvě kompletní horolezecké výbavy za
87 500 korun. Volkswagen měl tónovaná skla.
Motoristce z Prahy vznikla škoda 427 500 Kč.
Akumulátorová vrtačka byla ukradena z vozu VW
Passat Variant, který parkoval 27. října v ulici Na
vyhlídce v Dobřichovicích. Neznámý zloděj v do-
bě mezi 9.00 a 14.30 rozbil okno pátých dveří
auta a otvorem sáhl do zavazadlového prostoru, ze
kterého odcizil vrtačku uloženou v kufříku. Krá-
deží způsobil škodu 4 000 společnosti z Prahy,
dalších 10 000 Kč bude stát řemeslníka z Prahy
výměna okna. Vůz stál na ulici před domem, kde
majitel vozidla pracoval.              Vilém ŠEDIVÝ

Po několika měsících má
stavební úřad vedoucí
Řevnice – Stavební úřad v Řevnicích má po
několika měsících konečně novou vedoucí.
Stala se jí Michaela Šádková, kterou schválila
ve výběru řevnická rada. 
Až do konce tohoto roku ale bude mít stavební
úřad pro občany otevřeno pouze v pondělí nebo
dle telefonické domluvy s M. Šádkovou na čísle
257 720 154. Nového vedoucího úřadu hledala
radnice marně od července. Do tří předchozích
výběrových řízení se nepřihlásil nikdo. Do po-
sledního pak dorazily čtyři nabídky. Dvě musely
být vyřazeny, protože nesplňovaly podmínky. Je-
den uchazeč pak odstoupil. (pš)

Zmizelo další auto, tentokrát v Řevnicích
MAJITELKA SE PROCHÁZELA V LESE, ZLODĚJ JÍ UJEL S PASSATEM

Turisté odhalí mapu Zadní Třebaně a okolí
Zadní Třebaň - Slavnostní odhalení turistické a orientační mapy Zadní
Třebaně a jejího okolí se uskuteční 17. listopadu od 14.00 hodin.
„Mapa bude stát u pamětního kamene, kousek od křižovatky při vjezdu do
obce od Řevnic,“ řekl Robert Neubauer, náčelník zadnotřebaňských turistů,
kteří s obecním úřadem akci iniciovali. Odhalení mapy bude doprovázet kul-
turní program a občerstvení. „Chceme poděkovat těm, kteří přispěli na stav-
bu rozhledny, jež se neuskutečnila. Právě do mapy se po dlouhých jednáních
peníze určené původně na rozhlednu přelily,“ doplnil Neubauer.               (šm)

Hospodyně už nedovařila, shořela jí kuchyň
Svinaře - Vybavení kuchyně shořelo v rodinném domě v Halounech 2.
listopadu večer. 
Hospodyně připravovala pokrmy na oleji, který se vznítil a plameny rychle
přeskočily na předměty nad sporákem. V 17.12 byli o pomoc požádáni hasi-
či. Dvě cisterny z Řevnic a dobrovolní hasiči z Litně lokalizovali oheň na
ploše čtyř metrů, poté měřili teplotu, rozebrali digestoř a část kuchyňské lin-
ky. Požár se obešel bez zranění, škoda je 60 tisíc korun. (vš)

Řevnice spojí s Dobřichovicemi cyklostezka
Poberouní – Už v příštím roce se budou moci cyklisté svézt podél Be-
rounky po nové cyklostezce. Povede ze Řevnic do Dobřichovic a její vý-
stavba bude stát kolem 17 milionů korun. 
„Na cyklostezku získal peníze mikroregion Dolní Berounka,“ uvedl starosta
Letů Jiří Hudeček s tím, že část peněz doputovala ze státního fondu na dopra-
vu, část z evropských fondů. Stezka povede z větší části po protipovodňových
hrázích. Začne u řevnické lávky a bude pokračovat k letovskému mostu, kde
bude svedena na protější levý břeh. „Do Dobřichovic povede podél řeky po
silnici Na Víru, která dostane nový povrch,“ řekl Hudeček. V Dobřichovicích
stezka cyklisty povede kolem zámku pod most až k lávce pro pěší. (pš)

Nehoda se nekonala,
kdosi si dělal legraci 
Černošice – K dopravní nehodě s
těžkým zraněním byli předminulý
pátek přivoláni do Černošic řev-
ničtí záchranáři spolu s hasiči,
městskou policií Černošice i policií
České republiky. Ukázalo se však,
že si neznámý volající zřejmě zav-
tipkoval. 
Na místě totiž dotyční žádnou neho-
du nenašli. Podle volajícího mělo v
Černošicích narazit auto do sloupu.
„Hledali jsme těžkou nehodu a na-
konec to byl marný výjezd. Občas se
nám stává, že si lidé dělají legraci.
Pokud to nepoznáme už při volání,
vždycky na místo vyjede sanitka,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek
Bulíček.  (lup)

Městský rozhlas mají
nahradit »esemesky«
Řevnice – Informace z města už se
obyvatelé Řevnic nejspíš nebudou
dovídat z veřejného rozhlasu.
Hlášení mají nahradit sms zprávy.
Rozhlas totiž podle vyjádření pra-
covníků hospodářského odboru řev-
nické radnice přestává ve městě plnit
svůj účel a v mnoha lokalitách již
není vůbec slyšet. 
Radnice se proto rozhodla vyzkoušet
tak jako v jiných městech rozesílání
e-mailů a sms zpráv. Vyzvala obča-
ny, kteří mají o tuto službu zájem,
aby vyplnili dotazník a odevzdali jej
na radnici. Systém by měl být spuš-
těn na začátku příštího roku.        (pš)
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28. říjen znamenal pro naše rodiče
zrození nového života, života ve svo-
bodě, ve státě, kde jsme byli pány
my sami. I když se to v osudovém
proudu pak všechno změnilo, zůstal
pro nás tento den opravdovým svát-

kem. Také tak jsme ho prožívali, či
lépe řečeno, slavili. Přestože v po-
sledních předválečných letech stál
nový konflikt za dveřmi, a všichni to
tak cítili, i my děti, slavnostní nálada
se ten den přenesla také do rodin.
Všichni jsme mysleli stejně. Téměř
na všech domech vlála českosloven-
ská vlajka. Byl to spontánní projev
češství, chcete-li vlastenectví. O ve-
řejných budovách nemluvě. V dopo-
ledních hodinách se prostor před
pomníkem padlých naplnil legionáři
v historických uniformách, Sokoly a

jinými krojovanými spolky. Všude
kolem desítky občanů a dětí z obou
škol. Projevy krátké, ale plné oprav-
dovosti. Vynechme ona smutná vá-
lečná léta, v nichž míjelo naše mládí.
5. května naše prapory znovu zavlá-
ly, ač němečtí vojáci byli ještě pány
situace. Potom tři léta svobody, spíše
naděje. A zase konec na dlouhá léta,
až jeden listopad rozevlál vlajkami
celá náměstí a vrátil lidem přirozený
život, zbavil je otroctví. Nic už teď
nemusí.
Projížděl jsem letos 28. října v půl

osmé ráno Řevnicemi. Vlajka nevlá-
la ani na Městském úřadě. Vracel
jsem se asi ve čtyři odpoledne. Ná-
městí bylo prázdné. Jen u autobuso-
vé stanice stálo několik schoulených
muzikantů. Bylo před nebo po slav-
nosti? Na domech jsem napočítal jen
čtyři státní vlajky, pátá na Městském
úřadě. Ptám se, v jaké to žiji zemi,
kam zmizelo sebevědomí i pocit vla-
stenectví? Nestojí to za zamyšlení?

František ŠEDIVÝ, Řevnice

V jaké to žiji zemi, kde je vlastenectví?
FRANTIŠEK ŠEDIVÝ: „28. ŘÍJNA JSEM V ŘEVNICÍCH NAPOČÍTAL JEN PĚT STÁTNÍCH VLAJEK…“

Myslíte si, že člověk se zdravotním, mentálním či
kombinovaným postižením nebo jiným omezením
si nemůže nalézt zaměstnání na běžném pracov-
ním trhu? Máte pocit, že by takový člověk měl
pracovat v chráněné dílně? V tom případě si pře-
čtěte následující článek.
Zkuste si představit ženu, říkejme jí Jana, které je
přes padesát let, bydlí ve vesničce 50 kilometrů od

Prahy, je zdravotně postižená a trpí epilepsií. Má
nízké vzdělání a je pro ni obtížné orientovat se v
administrativních záležitostech, jako je vyplňová-
ní formulářů nebo uzavírání pracovní smlouvy.
Na příkladu této ženy chci ukázat, jak funguje
program, který se jmenuje PODPOROVANÉ ZA-
MĚSTNÁVÁNÍ a který patří mezi hlavní činnosti
občanského sdružení Formika.

Paní Jana byla několik let bez práce a už přestá-
vala věřit tomu, že dokáže najít zaměstnání, které
by odpovídalo jejím zdravotním a jiným omeze-
ním. Pak se ale rozhodla, že zkusí vstoupit do pro-
gramu podporovaného zaměstnání. Začala spolu-
pracovat s pracovním konzultantem. Nejdříve
zjišťovali, v čem bude Jana potřebovat pomoc a
jaká práce pro ni bude vhodná. Jana si přála najít
poloviční úvazek v zahradnické firmě. Potřebo-
vala však, aby jí konzultant pomohl kontaktovat
zaměstnavatele, při absolvování pohovoru a při
podepisování pracovní smlouvy.
Jana s konzultantem reagovali na běžné veřejné
nabídky. Inzerovaná místa však neodpovídala zd-
ravotním omezením, které Jana měla a tak vytipo-
vali vhodné firmy, které kontaktovali. Tímto způ-
sobem se pro Janu podařilo po osmi měsících zís-
kat zaměstnání v malém zahradnictví. Nástupem
do zaměstnání ale spolupráce nekončila. Jana mě-
la problém se zaučením a začal se zhoršovat její
zdravotní stav. Za pomoci konzultanta se podařilo
dohodnout se zaměstnavatelem změnu náplně
práce. Paní Jana ukončila spolupráci s Formikou
po roce ve chvíli, kdy se odstranily největší pro-
blémy a přestalo hrozit, že by o práci přišla.
Služby o. s. Formika jsou určeny zájemcům ze St-
ředočeského kraje a Prahy, kteří jsou znevýhodně-
ni na trhu práce. Jsou to lidé s postižením, s du-
ševním onemocněním či lidé, kteří žili dlouho mi-
mo společnost.
Pokud byste měli o služby podporovaného zamě-
stnání zájem, můžete se přihlásit na čísle 271 910
016 a 775 350 117. Více informací najdete na
webových stránkách www.formika.org

Markéta SOKOLOVÁ, Formika, Praha

HOLKY LOVILY RYBNÍK. První listopadovou sobotu se skupina hlásnotře-
baňských žen, které si říkají Holky v rozpuku, byla podívat na výlov rybníka
ve vesničce Skřipel u Hostomic. Letos rybáři vylovili asi 2.2 tuny ryb - kaprů,
amurů, línů. Dozvěděly jsme se mnoho zajímavého o práci kolem rybníka a
chovu ryb i o životě v rybníce. Byla to pěkná podívaná na sehranou partu ry-
bářů. Ryby se také prodávaly, takže jsme si odvážely nejen hezkou vzpomínku
ale i pěkného kapříka.             Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň, foto ARCHIV

Formika pomáhá hledat práci znevýhodněným lidem

Senioři změřili síly
v zábavném trojboji
Zdá se vám že je tu nuda?Že se tu nic
neděje?Máte smysl pro humor a
chcete si užít trochu zábavy? Tak
pojďte s námi do akce! Tak zněla po-
zvánka na zábavný trojboj, který pro
své klienty připravili zaměstnanci a
dobrovolníci z Domova pro seniory v
Dobřichovicích. V prostorách naší jí-
delny se soutěžilo v disciplínách: me-
taná, dolíčková a puzzle. Součet po-
řadí v jednotlivých disciplínách byl
klíčem určujícím pořadí na prvních
třech místech. Turnaje se účastnilo
20 soutěžících ve dvou kategoriích.
Nejtěžší, ale zároveň nejzajímavější
disciplínou bylo skládání puzzle. Pře-
sto jí zvládli téměř všichni. V katego-
rii muži zvítězil Viktor Beneš, v kate-
gorii ženy vyhrála Andulka Poustko-
vá, která za celkové vítězství získala
pohár. První tři v každé kategorii si
mohli vybrat z cen: Poličan, bábovka
a polštářek. Tato akce byla zážitkem
pro klienty i pro nás - organizátory.
Myslím, že sportovní nadšení, smysl
pro humor a chuť překonávat stáří i
hendikep se dá našim seniorům často
jen závidět. Doufáme, že se nám po-
dobné klání podaří zorganizovat i na
jaře. Martina KÁLALOVÁ,

Domov pro seniory, Dobřichovice

Děti připraví vánoční
pásmo i SuperStar
Jeden z dospívajících svěřenců  Dět-
ského domova Lety strávil dušičkový
víkend na setkání  mladých lidí, kteří
se rozhodli udělat něco pro druhé.
Potkali se na něm  úspěšní žadatelé
o grant z programu Připoj se!, jehož
smyslem je podpořit neformální sku-
piny mladých lidí k činnosti nejen ve
prospěch svůj, ale především ve pro-
spěch svého okolí. 
„V Dětském domově Lety se našla
skupina dospívajících, kteří mají
chuť vzít svůj osud a s ním i život v
DD alespoň částečně do svých ru-
kou. Proto jsme jim v červnu navrhli
podat žádost do programu Make a
connection Nadace rozvoje občan-
ské společnosti,“ uvedl Tomáš Řez-
níček, pověřený řízením DD Lety. „K
příjemnému překvapení nás dospě-
lých se děti ujaly své role velmi od-
povědně, žádost podaly, v programu
uspěly a od září realizují projekt  na-
zvaný RozLety.“ 
Na podzim realizátoři nacvičí s dal-
šími děti z našeho domova vánoční
pásmo, s nímž vystoupí na dobřicho-
vických adventních slavnostech a rá-
di by se s ním vydali i do domovů pro
seniory. S vychovateli uspořádají ta-
ké oblíbenou soutěž pěveckých talen-
tů Děcák hledá SuperStar. Kromě to-
ho se naučí hospodařit se svěřenými
penězi, vykazovat útratu, komuniko-
vat se zástupci dárce, spolupracovat
mezi sebou atd. 
Blanka STROUHALOVÁ, DD Lety
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Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

výroba a tisk
dopisních

obálek
www.frances.cz

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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V úterý 28. října se konal v Letech kynologický
závod podle čtyř různých kategorií. Pro zpestření
a zvýšení náročnosti jsme vymysleli ještě jednu
kategorii navíc, vložený obranářský závod. 
Ráno v den závodu bylo na nástupu přes třicet
psovodů - spolu s obranářským závodem to zna-
menalo celkem 42 závodníků. Počasí opět »ne-
zklamalo«, připravilo tu horší variantu. Od rána
pršelo, bylo mlhavo, lezavo, prostě hnusně. 
Po prezenci závodníků, veterinární přejímce a
slavnostním nástupu se rozeběhl závod. Dva roz-
hodčí se činili, střídali se na posuzování posluš-
ností závodníků podle jednotlivých kategorií. Po-
suzování poslušností skončilo v půl druhé. 
Obrany začínaly skoro ve dvě odpoledne a začí-
nalo být jasné, že budeme mít co dělat, abychom
stihli závod zakončit do tmy. Mraky se táhly skoro
po zemi, přes den se střídaly přeháňky s chvílemi,
kdy téměř nepršelo, jen mrholilo. Ještěže v klu-
bovně bylo teploučko a vonělo to tam dobrotami.
Ti, kteří zrovna nesoutěžili, se mohli ohřát v klu-
bovně a dát si něco dobrého na zub. V kuchyni
voněla svíčková omáčka, dršťková polévka a gri-
lovaná kuřecí stehýnka s bramborovou kaší. V
lednici byl ale také guláš, spoustu párků a kantýn-
ská dělala výborné toasty se sýrem a salámem. V

klubovně bylo neustále »natřískáno«, a to nejen
závodníky, ale také početnými diváky.
Když dokončil poslední závodník obranu, bylo na
hodinkách přesně 16.00. Spočítání výsledků a vy-
psání diplomů trvalo sice jen chvilku, protože v
kanceláři v průběhu dne postupně výsledky zpra-
covávali, takže měli hodně věcí hotových, nicmé-
ně se rychle šeřilo. Všichni byli unaveni, vymrzlí

a mokří, chtělo se jim už domů. A tak jsme se roz-
hodli, že neuděláme nástup se psy venku na place,
ale rozdáme ceny a diplomy v klubovně, bez pej-
sků, aby se všechno urychlilo. 
V 17.00 byl závod definitivně ukončen poděková-
ním závodníkům, rozhodčím, figurantům, pořada-
telům a sponzorům. Diplomy a ceny byly rozdá-
ny, závodníci zamířili k domovům. Dolehla na nás
únava, ale byli jsme spokojeni. Přes nepříznivé
počasí dorazili všichni, kteří se přihlásili. Poctivě
odcvičili, nikdo neremcal, že je hnusně, ani že je
závod dlouhý. V kantýně skoro nic nezbylo, kro-
mě několika párků bylo totálně vyjedeno. Po celý
den panovala dobrá nálada, i když se některým zá-
vodníkům nedařilo, jak by chtěli. Závod se pove-
dl, jen podáme stížnost »nahoru« na počasí. 

Školka pro štěňata
Naše školka pro štěňata je hojně navštěvovaná stá-
le novými štěňátky. Často odpovídáme na dotazy,
jestli cvičíme i v zimě. Odpověď zní: Ano, cvičí-
me. Na jaře a na podzim se školka pro štěňátka
dělí o neděle se sportovními akcemi, většinou se
zkouškami z výkonu, ale přes zimu se cvičí kaž-
dou neděli. Jen o Vánocích si trochu odpočineme.
Navíc se kolem Silvestra často »střílí«, což někte-
rým štěňátkům vadí, takže nechceme, aby si špat-
nou zkušenost spojili právě se školkou. 
Celou zimu až do jara tedy vítáme zájemce o soci-
alizaci štěňat a výcvik. V konání nedělních lekcí
by nám mohl zabránit jen případný nepříznivý
stav Berounky - pokud by řeka stoupla. 

Alena VANŽUROVÁ, Kynologický klub Lety

Nábytek
Nabízíme: kuchyňské linky sektorové i na míru,

obývací sestavy, dětské pokoje, ložnice

Závodníci s diváky vyjedli kantýnu
KYNOLOGICKÝ ZÁVOD, KTERÝ SE KONAL NA SKLONKU ŘÍJNA V LETECH, PROVÁZELA NEPŘÍZEŇ POČASÍ

Černošičtí mají partnerskou
smlouvu s polskou Olešnicí
Představitelé města Černošice a polského powia-
tu Olešnice podepsali na sklonku října partner-
skou smlouvu. Znamená to, že se završily už více
než dvacet let trvající skvělé partnerské vztahy
především mezi mladými lidmi z obou měst. U sa-
mých počátků, tedy před čtyřiadvaceti lety, byli
černošičtí modeláři. K nim se brzy připojili další –
spolky, rodiny i jednotlivci. A to už nebyla jen spo-
lupráce, ale i opravdové přátelství a kamarádství.
I když tyto vztahy byly opravdu pestré, oslovil
představitele Černošic starosta powiatu Olešnice
Zbigniew Potyrala s tím, že Poláci mají zájem, aby
tyto vztahy byly ještě bohatší. O spolupráci proje-
vily opravdový zájem další mládežnické organiza-
ce, Základní umělecká škola i škola hudební.
„Považuji za symbolické, že k podpisu partnerské
smlouvy dochází právě v den, kdy Česká  republi-
ka slaví 90. výročí své samostatnosti, protože je-
nom svobodné země, svobodná města, svobodní li-
dé mohou svobodně navazovat přátelství, které vy-
drží navzdory běhu doby, je pevné a má nějaký
smysl do budoucna. Věřím, že přátelství, které
jsme dnes stvrdili svými podpisy, bude přátelství,
které bude trvat po dobu nejméně těch devadesáti
let, nebo ještě déle,“ uvedl při podpisu smlouvy
28. 10. starosta Černošic Aleš Rádl. 

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Tři sta tisíc. Tolik lidí si již
přišlo zaplavat do Berouna
Evžen Novák z Dobříše se stal v pondělí 27. října
dopoledne třístým tisícím návštěvníkem Městského
plaveckého areálu v Berouně. Za zábavou se do
Berouna vydal spolu se svou desetiletou dcerou
Barborou, která se nejvíce těšila na skluzavku. Ma-
nažerka společnosti Vodní svět Beroun Leona
Tůmová předala šťastnému výherci certifikát na
půlroční bezplatný rodinný vstup do celého areálu.
„Navštívili jsme již aquaparky v Jihlavě, Praze i
Příbrami, občas s dětmi zajedeme do Berouna. Teď
budeme mít alespoň důvod navštěvovat areál čas-
těji,“ uvedl Evžen Novák, který své první výhře v
životě nemohl uvěřit. Na příští návštěvu beroun-
ského plaveckého areálu půjde již také s manželkou
a starší dcerou, která je na vozíčku. 

Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Kynologický závod se konal o státním svátku 28.
října v Letech. Foto Alena VANŽUROVÁ

Řevnice, Opletalova 39, tel./fax: 257 720 835
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B-tým Králova Dvora »zničil« Lety: 6:1!
JAK SE DAŘILO FOTBALISTŮM POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH

Poberouní - Podzimní fotbalová
sezona dospěla ke svému konci.
Letovští si přivezli z Králova Dvo-
ra ostudný debakl 6:1.              (mif)

SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Řevnice A – Spartak Příbram 5:0
Branky: Turek, Bošanský, Tůma,
Vršecký, Chrobák 
Skóre  jasně hovoří o velké převaze
domácích. Už do poločasu to bylo
2:0. Útočně naladěné Řevnice pok-
račovaly i po změně stran v  ofenziv-
ní podívané ozdobené dalšími bran-
kami. (Mák)
Nymburk - Řevnice A 3:3
Branky: Bošanský 2, Voborník
Hosté nezvládli konec - domácí vy-
rovnali v 93. minutě! (Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Štěchovice 2:3 
Branky: Nádr, Jablonský
Duel s vedoucím týmem přinesl po-
hledný fotbal. Hosté se představili
jako fotbalovější tým, domácí se jim
vyrovnávali bojovností. Ve 24. minu-
tě se do odraženého míče opřel z ví-
ce než 20 metrů Nádr a domácí šli do
vedení. Za chvíli bylo vyrovnáno a
ve 49. minutě šli hosté do vedení z
trestného kopu. Domácí dřeli a v 76.
minutě vyrovnal Jablonský. Když se
zdálo, že se soupeři rozejdou smírně,

rozhodli hosté z rohového kopu ut-
kání pro sebe. Jiří KÁRNÍK
Králův Dvůr B - FK Lety 6:1 
Branka: Šturma
Trapný a nezodpovědný výkon v ob-
raně usnadnil domácím posíleným
několika hráči z třetiligového áčka
jejich cestu za body. V 1. minutě
udělal hrubku Kischer a domácí se
ujali vedení. V 22. minutě vyrovnal
hlavou Šturma. Domácí se ujali v 39.
minutě vedení po vyšachování obra-
ny Letů a další gól dali hned po změ-

ně stran. Dílo zkázy hostů dokonal
hostující Zýka hrubkou ve 48. minu-
tě: 4:1. Zbytek utkání se hrál jen z
povinnosti a rozjetí domácí přidali
další dvě branky.          Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Tlustice – OZT A 1:1
Branka: Prušinovský z penalty 
Ostrovan se ujal vedení zásluhou
proměněné penalty Prušinovského
ve 20. minutě prvního poločasu. Do-

mácím vyrovnali po změně stran z
přímého kopu. (Mák)
OZT A – Cerhovice  5:1 
Branky: Cieciura 2, Jambor, Sou-
kup, Hruška
Poločas sice skončil 0:0, ale hned po
změně stran OZT dvakrát za sebou
udeřil a hosté už se nedokázali vz-
chopit. Za stavu 3:0 dali branku, ale
domácí drama nepřipustili.      (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Tetín B - OZT B 3:1
Branka: Moravec              

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice - Choteč 4:1 
Góly: Tomáš Jůna, Karel Socha,
Pavel Větrovec, Jan Mrázek 
Domácí zasypali branku hostí sprš-
kou střel. Jejich gólman čaroval, tři-
krát mu pomohla tyč. Díky tomu si
Choteč odvezla celkem přijatelnou
porážku o tři branky. (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Svatá – Karlštejn 3:2
Branky: Tomášek, Lopušan
Karlštejn – Broumy 4:0
Góly: Beneš 2, Tomášek, Zapletal
Výhrou v posledním zápase podzim-
ní části sezony a díky remíze Tetína
s Chodouní se Karlštejn vrátil na če-
lo tabulky. „Takový úspěch jsme ne-
čekali, ale myslím, že je to zaslouže-
ná odměna za stabilní výkony, které
jsme podávali,“ sdělil vedoucí karl-
štejnského týmu Josef Motl.         (oj)

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Zdejcina – Liteň 7:2
Branky: Eliášek, Berka

Lety – Čtyřiačtyřicet kilometrů.
Tolik měří trasa cyklistického zá-
vodu Winter Trans Brdy, který 15.
listopadu startuje v Letech.
„Trať je vedena z šedesáti procent po
zpevněných lesních a polních ces-
tách, z 30% v terénu (úseky s kořeny
a kameny) a zbytek po asfaltu,“ řekl
jeden z pořadatelů, starosta Letů Jiří
Hudeček s tím, že celkové převýšení

je 800 metrů. Účastníci hlavního zá-
vodu vyrazí od letovské sokolovny
směr brdské Hřebeny. Pojedou nad
Černolicemi a Řitkou, přes kytínské
louky a osadu Rovina na horu Sto-
žec. Nad Velkým Chlumcem se otočí
na zpáteční cestu a nad Osovem,
Podbrdy a Drahlovicemi přes Ro-
chota poputují zpět do centra Letů.
„Kromě závodnické kategorie jsou

vypsány také další, mužské i ženské,
přihlásit se může kdokoliv,“ uvedl
Hudeček. Prezentace je v den závo-
du, tedy 15.11. v závodní kanceláři
na letovské návsi od 8.00 - 10.30 ho-
din. Miloslav FRÝDL

Řevnice - Již 33. ročník tradičního
Lesního slalomu se uskutečnil up-
lynulou sobotu v Řevnicích. SKI
KLUB Řevnice tím otevírá svou
další zimní sezonu. 
Přes nepřízeň počasí se na startu se-
šlo 28 závodníků všech věkových
kategorií. V absolutním pořadí i v
kategorii mužů zvítězil Štěpán Zros-
tlík časem 50, 02 vteřin. V ženách
zvítězila Petra Kubásková časem 58,

27 vteřin. Na startu nechyběl ani za-
kladatel závodu Petr Holý - dosáhl
času 54, 61 vteřin, čímž se zařadil
na 3. místo v absolutním pořadí. 
Nejmladším účastníkem byla teprve
dvouletá Viktorka Cíglerová, která
časem 117, 25 vteřin vyhrála i kate-
gorii do 6 let. Všichni účastníci si
zaslouží uznání za kvalitní sportovní
výkony i ve špatných klimatických
podmínkách.              Jan ČERMÁK
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Házenkáři chystají
nohejbalový turnaj
Házenkářská sezona sice již skonči-
la, ale Řevničtí chystají ještě několik
akcí.  V polovině listopadu - 15. 11.
- na házenkářském hřišti organizují
7. ročník nohejbalového turnaje.
Den nato, v neděli 16. 11., budou
uklízet  listí z plochy hřiště a na 29.
listopadu připravují ŠPUNTŤAPÁK,
pochod v maskách do Haloun. Akce
je určená nejen prckům -  rodiče a
příznivci, nebojte se přidat. V tomto
měsíci se ještě koná školení nových
trenérů. Nový rok a 83. sezonu há-
zenkáři chtějí zahájit taneční zába-
vou k 80. výročí otevření Lidového
domu. Termín je stanoven na 17. 1.

Petr HOLÝ, Řevnice

Lesní slalom vyhrál Zrostlík
V ŘEVNICÍCH SE KONAL 33. ROČNÍK TRADIČNÍHO ZÁVODU

Zimní závod cyklistů povede přes Hřebeny

Závody aut: sedm 
strojů nedojelo
Berounsko – Automobilové závody
v okolí Tetína a Koněprus se kona-
ly poslední říjnovou sobotu. Bě-
hem nich havarovalo sedm aut.
„Auta končila na střeše nebo v pří-
kopu. Jednoho účastníka jsme převá-
želi se zraněním na chirurgii do Be-
rouna,“ řekl šéf řevnické záchranky
Bořek Bulíček. Naštěstí se vše obeš-
lo bez vážných úrazů, většina závod-
níků zůstala po ošetření lékařem u
svých strojů. Podle Bulíčka je bě-
hem závodů vysílána sanitka na trať
vždy, když auto narazí do překážky
nebo se převrátí na střechu.        (lup)

Volejbalisté A-týmu Sokola Dobřichovice si ve své jedenácté sezoně v první
lize vedou zdatně. Pod vedením Ládi Sama Sejka vyhráli 1. 11. doma již šes-
té utkání, tentokrát 3:1 nad Českými Budějovicemi. Z domácích borců nej-
více bodovali: J. Čermák, T. Medek a M. Veselý. Dramatický souboj trval
osmdesát minut, vidělo jej 86 diváků. Hosté nastoupili do utkání posíleni o
několik hráčů s extraligovými zkušenostmi. Na palubovce to ale nebylo
znát. Nadšeně bojující domácí po třech vyrovnaných setech zlepšili výkon a
ve čtvrtém setu jasně předčili soupeře. Tento set se proměnil v koncert! 
Každé domácí utkání vtipným slovem komentuje Jiří Reif, neúnavný bube-
ník Vlastimil Smigielski s pomocí diváků vytváří v hale dobrou atmosféru.
Do nadprůměrného utkání bohužel nezapadli podprůměrní rozhodčí, kteří
výroky v neprospěch domácích přiváděli dobřichovickou arénu do řádného
varu. Vše nakonec dospělo ke zdárnému konci a hostům zazněla na cestu
hymna volejbalistů, kterou složil Ivan Mládek a nazpíval Ivo Pešák. V příš-
tím utkání bude 21. 11. od 18.30 soupeřem Dobřichovických tým MFF
Praha.        Martina KÁLALOVÁ, Jiří REIF, Dobřichovice, Foto ARCHIV

Volejbalisté vyhráli šesté domácí utkání


