
Více vlaků na berounské trati
NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČESKÝCH DRAH ZAČNE PLATIT OD 14. PROSINCE 

Alžběta se narodila doma
Řevnice – Neplánovaný porod doma se odehrál mi-
nulý čtvrtek v Řevnicích. Mamince se narodila zd-
ravá holčička Alžběta. 
K porodním bolestem druhorodičky vyjížděla po-
sádka řevnické záchranky ve večerních hodinách.
„Když jsme dorazili, porod už probíhal. Rozhodli
jsme se tedy, že paní nebudeme nakládat do sanit-
ky a odrodíme ji doma. Všechno bylo bez problé-
mů, obě jsou v pořádku,“ řekl šéf řevnické zách-
ranky Bořek Bulíček. „Shodou okolností rodička
dříve pracovala jako zdravotní sestra u nás na zá-
chrance, takže spolupráce byla skvělá,“ dodal. 
Narozená holčička s mírami 2, 9 kilogramu a 42
centimetrů i její maminka byly poté převezeny na
porodnické oddělení nemocnice v Krči. (lup)

Poberouní – Dvakrát do hodiny budou od 14.
prosince jezdit vlaky po berounské trati. Během
špičky pojedou dokonce čtyři spoje v hodině.
Některé z nich ale skončí a začnou v Řevnicích. 
Vyplývá to z posledního návrhu nového jízdního

řádu. České dráhy jeho oficiální verzi představily v
pondělí, den po uzávěrce Našich novin.
Dostat se vlakem do Prahy má být pro obyvatele z
dolního Poberouní mnohem snazší, než dosud. Vý-
hodou nového jízdního řádu je, že v něm přibyly
vlaky, které na Prahu jezdí nejen krátce po celé ho-
dině, ale i po půl. Nevýhodou je, že odjezdy větši-
ny vlaků se posunuly. Zatímco dosud například ze
Zadní Třebaně odjížděly spoje na Prahu vždy v
X:01 a X:31, nyní to bude X:05 a X:35, ze Řevnic
namísto v X:05 a X:35 nově v X:09 a X:39. Z Ra-
dotína dokonce pojedou v ranní špičce všedního
dne osobní vlaky linky S7 na Smíchov a na hlavní
nádraží každých 10 minut.
Zatímco nyní od deváté ranní jezdil na Prahu vlak
vždy jen v celou hodinu, teď přibudou spoje, které
pojedou ještě v půl. Takt po půl hodinách bude pla-
tit po celý den, výjimkou jsou noční vlaky. Ve špič-
ce to budou čtyři vlaky do hodiny. 

(Dokončení na straně 7)
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První sníh potěšil děti

NAPADL, HURÁ! První sníh potěšil zejména dě-
ti. Ty zadnotřebaňské se uplynulou neděli hned
pokoušely bobovat. Foto NN L. PALIČKOVÁ

PAMÁTNÍK 1938 - 2008. Slavnostní odhalení pamětní desky na památku 70. výročí mobilizace v roce
1938 se konalo 21. listopadu v Karlštejně. Akce, kterou pořádal Svaz důstojníků a praporčíků Armády
ČR ve spolupráci s městysem Karlštejn, byla součástí oslav 17. listopadu. S odhalením památníku byl
v Karlštejně také otevřen lehký objekt obranné linie Prahy. (lup)                  Foto NN L. PALIČKOVÁ

Řevničtí radní navrhují zrušit městské kulturní středisko
Řevnice – Bez městského kulturního střediska i bez městské policie se možná budou muset v
následujících letech obejít obyvatelé Řevnic. Zdejší radní totiž mají v plánu obě instituce zrušit a
tento návrh chtějí předložit zastupitelstvu. Důvod? „Potřebujeme ušetřit v rozpočtu,“ řekl řev-
nický starosta Miroslav Cvanciger. 
Zatímco sousední města Mníšek, Černošice a Dobřichovice mají svého »člověka na kulturu«, řevničtí
radní mají v plánu pozici vedoucí městského kulturního střediska zrušit. „Ano je tu návrh zrušit toto pra-
covní místo a agendu rozdělit mezi současné zaměstnance úřadu,“ potvrdil Cvanciger.  Jak by systém
konkrétně fungoval, ale zatím není jasné. „Něco by dělali zaměstnanci úřadu, na některé akce by se nají-
mala agentura ad hoc,“ uvedl Cvanciger. Zatím se podle něj ani neřešilo to, jak by se využily uvolněné
prostory v Zámečku, kde dosud středisko sídlí. (Dokončení na straně 7) (pš)

Muž měl neuvěřitelné štěstí:
přežil srážku s rychlíkem
Řevnice – Rychlík z Prahy do Plzně porazil up-
lynulý pátek muže na řevnickém nádraží. 
Starší muž přecházel trať, když do něj najel v deva-
desátikilometrové rychlosti vlak a odhodil ho na
nástupiště. Pán utrpěl jen tržnou ránu hlavy. „Měl
obrovské štěstí, většinou tyto nehody končívají
tragicky,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulí-
ček. Příčinu nehody a to, zda byl zraněný pod vli-
vem alkoholu, vyšetřuje policie. (lup)

Nový jízdní řád

berounské i lochovické trati

a další informace z našeho kraje
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Zadní Třebaň – Již třetí podzimní
bazar oblečení a hraček se konal
uplynulou sobotu v zadnotřebaň-
ském Společenském domě. Místní
mateřské sdružení Broučci, které
ho pořádalo, získalo z prodeje dva
tisíce korun na dobročinné účely.

V předchozích letech výtěžek dva-
krát pomohl ježkům ze záchranné
stanice ve Všeradicích, nyní peníze
poputují do Hlásné Třebaně. Broučci

alespoň malou částkou přispějí na
nákup speciálních vzdělávacích po-
můcek pro sedmiletého handicapo-
vaného Jonáše. 

Během bazarového odpoledne se ve
Společenském domě vystřídalo přes
šedesát lidí. Zatímco maminky pro-
hlížely zboží, děti běhaly, sportovaly
a mohly si i zasoutěžit. Největší ra-
dost však mnohým udělalo divadlo.
Krásnou pohádku O vodníkovi a Ha-
ničce jim zahráli ochotníci z divadel-
ního spolku Gaudium z Radotína,
kteří při hře využili kromě lidí také
loutky. Broučci děkují nejen jim, ale
i provozovateli kulturáku za sladkos-
ti pro děti.        Lucie PALIČKOVÁ

Dva tisíce z bazárku dostane Jonáš
MAMINKY NA AKCI SDRUŽENÍ BROUČCI PROHLÍŽELY ZBOŽÍ, DĚTI DOVÁDĚLY, SOUTĚŽILY A BAVILY SE DIVADLEM

Tvary. Zní to tak jednoduše. Děti ty základní umí již od
mateřské školy, umí je i u zápisu. Ale poznávání před-
mětů v pražské Národní galerii snadné nebylo. 
Třeba tvar struhadla, když se zpočátku tvářilo jako ob-
délník a posléze jako kvádr, poklička vypadala jako ne-
vinný kruh, velká šiška také připomínala kruh, trychtýř
se jevil jako trojúhelník a dále jako kužel. Poznat před-
měty, takový byl jeden z úkolů, které připravila dětem ze
zadnotřebaňské málotřídky lektorka Martina z Národní
galerie. Děti si směly vybrat jeden z tvarů prosvěcova-
ných reflektorem přes průsvitný papír, který je nejvíce
zaujal a měly jej nakreslit bílou křídou na černý papír.
Rozstříhané pak nalepily ve skupinkách na podkladový
papír. Vznikla koláž. Každá skupinka si své dílo pojme-
novala. Vzniklo Smetiště, Čaroděj, Tornádo, Robopes a

Dívenka na kole. Z vybíraných tvarů se nejvíce líbilo
struhadlo. 
A přišel další úkol, znovu zábavný, ale i náročný. Děti
obstály a ještě se pobavily, a tak to při výuce má být.
Dostaly do ruky každý jednu kartičku s podivným, těžko
pojmenovatelným tvarem. Vyjadřovaly k tomu, co jim
připomíná. Mnohé děti se vůbec nemýlily. Pak se měly
rozhlédnout po okolních obrazech a své tvary v jednom
z nich najít. A našly. Byl tam obraz s kolem, které jelo
na hřiště, mělo v košíčku svačinku, na šlapkách srdce, na
sedačce mozek, přikrytý deštníkem apod. Ale že bylo
legrační i důmyslné a barevné, děti své tvary ihned našly
a kolo se líbilo. Na koláže malých umělců se lze podívat
v atriu naší školičky, na kolo s rozumem se musí do gale-
rie. Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Zadní Třebaň 

Školáci navštívili Národní galerii
ZADNOTŘEBAŇSKÉ DĚTI POZNÁVALY TVARY A VYRÁBĚLY ORIGINÁLNÍ KOLÁŽE

Ve čtvrtek 20. listopadu jsem se zúčast-
nil v pořadu České televize Máte slovo
besedy s M. Ransdorfem, čelným před-
stavitelem KSČM. Téma bylo rozděleno
na tři části. V první se měli diváci se-
známit o KSČ s tím, co ještě nevěděli.
Ve druhé pak o vazbě nynější KSČM na

KSČ a ve třetí o existenci KSČM vůbec
a jejím soustavném porušování Ústavy
ČR. Ransdorf začal rozhovor účelovým
útokem, kterým ihned vyprovokoval
rušnou debatu. Moderátorka Jílková
měla co dělat, aby ji udržela v přijatel-
ných mezích. Vzhledem k tomu, že se mi

argumenty senátora Mejstříka zdály
neúčinné, přihlásil jsem se o slovo a
předestřel Ransdorfovi, co je komunis-
mus a jaké jsou mé zkušenosti s ním.
Poukázal jsem na to, že výsledkem
vlády komunismu je kromě 240 popra-
vených či spíš zavražděných na ďáblic-
kém hřbitově také 80 hrobů dětí, které
matky porodily v nemocnici Pankrácké
věznice. Zde byly vězněny jako oběti
vykonstruovaných případů a dětem ne-
byla věnována základní péče. Dvě stě
padesát tisíc odsouzených v t.zv. proti-
státních skupinách čítá se svými blízký-
mi a rodinnými příslušníky na milion
lidí, z nichž se stali pro režim otroci. V
tu chvíli začal Ransdorf ztrácet půdu
pod nohama. Prohlásil jsem, že sou-
časnou komunistickou stranu považuji
za společenství lidí se stejnými povaho-
vými vlastnostmi, jež formovaly jejich
myšlení i jednání, které jsme zde více
než čtyřicet let poznávali a které odmí-
táme jako lidsky nepřijatelné. Instituce
politické strany využívali pouze do té
doby, než dosáhli absolutní moci a pak
rozvinuli kruté totalitní způsoby, poza-
týkali představitele jiných politických
stran a nastoupil teror. K porušování
Ústavy ČR se Ransdorf nevyjádřil, ač
nemohl vyvrátit, že převzali zásady bý-

valé KSČ, která byla v roce 1993 ozna-
čena zákonem za zločinnou. Debata
skončila konstatováním, že dnešní
KSČM má dvě tváře: Vnější, jíž se chce
prezentovat lidem, a vnitřní, nelegální,
kterou se připravuje na uchopení moci.

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Zájemci si vybírají zboží na třebaňském bazárku.    Foto NN L. PALIČKOVÁ

Řevničan se zúčastnil televizní debaty o komunismu

V Mořině budou tvořit
ozdoby na stromeček
Zájemci o rukodělné a kreativní čin-
nosti se scházejí v otevřené dílně
Dětského domu na Mořině. Večerní
dílna bez lektora, kterou pořádá mí-
stní Klub ručních prací, je určena
všem, kteří si chtějí jednou za čas
odpočinout nad tvůrčí činností, set-
kat se se spřízněnou duší a načerpat
inspiraci pro další tvorbu. Je zde
možnost tkát na kolíkovém stavu a
vyrobit si třeba sedák na židli, nebo
si jen přinést rozdělané pletení či vy-
šívání a poradit se nebo si popovídat
s ostatními o svém koníčku.
Dále je zde možnost vybrat si z řady
tématických kursů vedených zkuše-
nými lektory. Nyní se samozřejmě
chystáme na Vánoce. Po kursech vý-
roby přáníček, svíček a keramického
Betlému mají příchozí před sebou
29. 11. výrobu adventního věnce,
následují vánoční dekorace z nešité-
ho patchworku (10. 12.) a korálkové
ozdoby na stromeček (17. 12.). 
Do otevřené dílny se můžete přijít
podívat 6. 12., kdy tu bude od 15.00
KAVÁRNA, kterou pořádá občanské
sdružení Mořiňák. Spolu s kávou,
čajem a zákuskem můžete získat i
odpovědi na vaše otázky týkající se
činnosti Klubu ručních prací. Rádi
mezi sebou přivítáme i zájemce ze
širšího okolí!        Ivana BROŽOVÁ,

Klub ručních prací Mořina  

Ostrovan požádal
o dotaci na hřiště
Tento týden bude dokončena gene-
rální oprava střechy stodoly u Spole-
čenského domu, ve čtvrtek se koná
místní šetření k vydání povolení uží-
vání stavby. Kvůli počasí se zřejmě
nepodaří opatřit dřevěné štíty och-
ranným nátěrem. Jakmile bude tep-
lejší počasí, šíty budou natřeny. Na-
konec se tedy přes problémy s pů-
vodním dodavatelem podaří dodržet
termín čerpání dotace. 
Pro výstavbu Sportovního areálu po-
žádala TJ Ostrovan o dotaci na mi-
nisterstvu školství. Může získat až
70% nákladů na stavbu. Z důvodů
změny žadatele bylo předchozí výbě-
rové řízení zrušeno. Doufáme, že to
tentokrát vyjde a budeme moci začít.

Lubomír SCHNEIDER, 
starosta Zadní Třebaně

Liteňští ochutnávali 
exotická jídla
V týdnu od 18. do 21. listopadu se ko-
nala v liteňské škole zajímavá akce. Že
se něco chystá, bylo zřejmé všem, kteří
s radostným očekáváním studovali jí-
delníček  na následující týden. Turecké,
čínské, francouzské, řecké... to jsou pří-
davná jména objevující se v názvech jí-
del. Měli jsme týden mezinárodní ku-
chyně! Kuchařky si možná akci vymys-
lely, aby se na chvíli vymanily z nevlíd-
ného středoevropského podzimu. As-
poň na chvíli cestovaly - ani nelze říct,
že prstem po mapě, snad škrabkou po
bramboře…? My, jejich strávníci, jsme
z toho měli užitek. Pochutnali jsme si a
taky trochu popřemýšleli o vzdálených
zemích, kde je teď teplo, zavzpomínali
na dovolenou i prázdniny...

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
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Advent: Koncerty, divadla, výstavy…
SVÁTEČNÍ PROGRAM SE CHYSTÁ V KARLŠTEJNĚ, DOBŘICHOVICÍCH, ČERNOŠICÍCH, ŘEVNICÍCH I MNÍŠKU
Poberouní – Vánoční koncerty, di-
vadelní představení, trhy a výstavy
chystají na dobu adventu města a
obce v dolním Poberouní.
Pravidelně každou adventní neděli je
připraven program v Karlštejně. Prv-
ní adventní neděli 30. 11. odstartuje
ve 14.00  na hradě zádušní mše sva-
tá. Od 15.00 se pak na náměstí před-
staví country skupina Kapičky, po-
berounský Třehusk a taneční soubor
Proměny. Ještě před tím, než bude
poprvé rozsvícen vánoční strom, za-
zpívají děti z místní školy. Druhou
adventní neděli 7. 12. od 14.00 na
náměstí vystoupí školáci z Litně,
dětský folklorní soubor Klíček. V sá-
le U Janů bude k vidění Betlémská
hra vánoční v podání pražského di-
vadla Excelsior. Od 14.00 se budou
moci návštěvníci bavit i třetí a čtvr-
tou adventní neděli - to už ale na
nádvoří hradu. Vyvrcholením adven-
tu na Karlštejně bude stejně jako loni
Česká mše vánoční J. J. Ryby Hej
mistře v Rytířské síni hradu.

Beroun si na zahájení adventu 30.
listopadu pozval zpěvačku Báru Ba-
sikovou. Na Husově náměstí zazpívá
od 16 hodin.
Vánoční atmosféru v Řevnicích na-
vodí adventní trhy, které se na ná-
městí Krále Jiřího konají 6. 12. 
Adventní trhy se uskuteční 13. 12. v
Černošicích u kostela. Kromě stánků
s vánočními předměty je připraven

už od dopoledne kulturní program. V
něm se představí děti ze Základní
umělecké školy, pěvecký soubor
Chorus Angelus, dívčí voiceband
Brécy. Odpoledne bude k vidění živý
betlém. Ve stejný den bude živý bet-
lém i v Mníšku pod Brdy. Poprvé už
v 9.00, kdy začíná i tradiční Knoflí-
kový trh pod kostelem. Za knoflíky
směnitelné za peníze pak lze nakou-

pit drobné dárky. Odpoledne bude
program pokračovat v zámku.  
Na neděli 14. 12. připravily tradiční
vánoční jarmark také děti z dobři-
chovické školy. V zámku začíná ve
13.00. Těšit se můžete na hudební
vystoupení dětí z Dětského domova
Lety, místních školáků, varietní pro-
gram Malého divadélka Praha. Bu-
dou se péct vánočky,  vyrábět vánoč-
ní ozdoby. Od 17.30 uvede Dobři-
chovická divadelní společnost pod
vánočním stromem své představení.
Také nedaleké památky mají už ho-
tový adventní program. Zámek v
Mníšku pod Brdy poskytne od 6. do
14. 12. místo pro tradiční výstavu
Klubu žen. K vidění budou výrobky
s adventní a vánoční tematikou a bet-
lémy. Organizátorky žádají o zapůj-
čení jakéhokoliv betlému.  
Křivoklát ožije 6. a 7. i 13. a 14. pro-
since. V sobotu 6. 12. pojede na hrad
z Prahy parní vlak. Program na ná-
dvoří čítá nejen koledy, pohádky, ale
i výstavu vyřezávaného betlému. 
Nedaleký zámek Dobříš advent od-
startuje 28. 11. koncertem Felixe
Slováčka. První adventní neděli tu
budou k vidění vánoční inspirace
Martiny Krátké. Soubor Villa Musi-
ca z Německa se představí 2. 12.,
vánoční koncert bude mít na zámku
12. prosince také Příbramská filhar-
monie. Pavla ŠVÉDOVÁ

Na loňském Karlštejnském adventu vystoupily také děti z liteňské školy. Svůj
program pod hradem předvedou i letos - 7. prosince.     Foto NN M. FRÝDL

Tipy na adventní akce
28. 11. Dobříš, zámek od 19.00.
Felix Slováček
29. 11. Mníšek pod Brdy, kulturní
středisko od 14.00. Adventní
výtvarné dílny
29. 11. Mníšek pod Brdy, kostel
sv. Václava od 17.00. Koncert du-
chovní hudbya pro varhany, zpěv a
housle
30. 11. Karlštejn, náměstí od
15.00. Kapičky, Třehusk, Proměny,
jarmark
30. 11. Beroun, náměstí od 16.00.
Bára Basiková
Od 6. 12. Mníšek pod Brdy,
zámek. Vánoční výstava do 14. 12. 
6. 12. Řevnice, náměstí od 9.00.
Vánoční trh 
6. 12. Řevnice, Zámeček od 17.00.
Betlémská hra vánoční 
7. 12. Karlštejn, náměstí od 14.00.
Školáci z Litně, soubor Klíček, Di-
vadlo Excelsior.
13. 12. Černošice, u kostela. Ad-
ventní trhy.
13. 12. Mníšek pod Brdy, náměstí
a zámek od 9.00. Knoflíkový trh a
noční prohlídky
14. 12. Dobřichovice, zámek od 13
hodin. Dětský vánoční jarmark
14. 12. Karlštejn, hrad od 14.00.
Chorus Angelus, soubor Kamýček,
sbor Bonbon, děti z Dětského do-
mova Lety
18. 12. Dobříš, zámek od 19.00.
Hradišťan a Notičky.
20. 12. Řevnice, kostel od 18.00.
Česká mše vánoční
21. 12. Karlštejn, hrad od 14.00
Divadelní spolek Křoví, Dechová
kapela Týnečanka,  
21. 12. Karlštejn, hrad od 16.00.
Česká mše vánoční J. J. Ryby
22. 12. Řevnice, Zámeček od 19.00.
Houslový recitál Barbory Kolářové
24. 12. Karlík, kostel od 23.00. J. J.
Ryba Missa solennis a Pastorelly 

U mapy pěl Dívčí disharmonický sbor
V ZADNÍ TŘEBANI BYLA SLAVNOSTNĚ ODHALENA MAPA OBCE A OKOLÍ

Zadní Třebaň – Mapa
Zadní Třebaně a okolí
byla slavnostně odhalena
v polovině listopadu. Ak-
ci iniciovali turisté se
zdejší rychtou.
Odhalení mapy blízko pa-
mětního kamene obce do-
provázel happening, kde
se recitovalo, došlo na ta-
nečně-živý obraz a pěl
Dívčí disharmonický sou-
bor Sestry Janáčkovy.
„Odvážné verše, bavil
jsem se,“ uvedl Vít Tuček.
Humorně pojatý akt dopl-
nilo občerstvení. Svařené
víno šlo v chladnu na
odbyt, stejně jako grog, čaj
s griotkou a svařený bur-
čák. Na setkání se sešlo
přes padesát lidí. „Děkuje-
me všem, kteří se na vzni-
ku mapy podíleli, i těm, co
finančně přispěli na stavbu
rozhledny. Mapa je její
náhražkou,“ řekl náčelník
KČT Robert Neubauer.
Z prodejní výstavy obráz-
ků, které pro odhalení ma-

py v Zadní Třebani nakres-
lily děti ze zdejší školy a
školky, utrží malí autoři
dárek. Dostanou jej od tu-
ristů pod stromeček. „O

obrázky vystavené při akci
byl zájem, rozprodaly se,“
řekla kurátorka výstavy
Věra Schneiderová. Děti
malovaly známá místa ve

Třebani. „Školu, kapličku,
požární zbrojnici, hospo-
du,“ dodala učitelka škol-
ky Alena Frydrichová.
Michaela ŠMERGLOVÁ

Hej mistře! bude znít 
v Řevnicích i Karlštejně
Poberouní – Několikrát si můžete
před vánočními svátky nebo o nich
vyslechnout vánoční evergreen
Českou mši vánoční J. J. Ryby. 
Poprvé v našem kraji zazní 20. 12. V
řevnickém kostele ji od 18.00 uvede
sdružení řevnických muzikantských
nadšenců. O den později bude uve-
dena v Rytířské síni hradu Karlš-
tejna od 16.00. Účinkují profesionál-
ní i amatérští muzikanti a zpěváci.
Part tenora přednese dlouholetý só-
lista karlínské operety Karel Bláha.
Rezervace vstupenek: 311 681 617,
karlstejn@stc.npu.cz. 
Přímo na Štědrý den zazní Rybova
Missa solennis Hej mistře, vstaň by-
stře v karlickém kostele. Od 23.00 ji
uvede soubor Ludus musicus.     (pš)

SESTRY JANÁČKOVY. Při odhalení mapy Zadní Třebaně a okolí zapěl Dívčí dishar-
monický sbor Sestry Janáčkovy.                  Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Brdské kosy hodnotila Zora Jandová
V MNÍŠKU POD BRDY SE KONALA SOUTĚŽ MALÝCH A JEŠTĚ MENŠÍCH PĚVECKÝCH TALENTŮ

Mníšek pod Brdy - Útulný sálek
Divadélka K  v Mníšku pod Brdy
hostil už podruhé dětské soutěžní
klání Brdský kos. V letošním 9.
ročníku se tu utkalo dvanáct zpě-
váčků a zpěváků. 
Předsedkyní poroty byla, stejně jako
loni, zpěvačka a skladatelka Zora
Jandová. Jejími kolegy v rozhodová-
ní byli Josef Lorenc - učitel hudby,
člen Filmového symfonického or-
chestru a Martin Hlavsa, člen or-
chestru Národního divadla v Praze.
Závěrečné zhodnocení pěveckých
výkonů bylo povzbuzující  nejen pro
vítěze, ale pro všechny zúčastněné. 
Nejsilněji byla zastoupena věková
kategorie 6 - 10 let. V ní  jednoznač-
ně zvítězila osmiletá Zuzanka Vale-
šová z Čisovic s  písní Na kolena! z
muzikálu Šakalí léta. V kategorii 10-
13 let zaujala porotu jedenáctiletá

Sabina Rošková z Broumova. Vyb-
rala si písničku Ewy Farné Zapadlej
krám a ta jí padla jako ulitá – vítěz-
ství bylo její! Sabina obdržela i Cenu
diváků, a tak jí určitě nebylo líto, že
vážila do Mníšku tak dalekou cestu.
Třetí kategorie (13-18 let) byla zas-
toupena třemi chlapci a jednou dív-
kou - čtrnáctiletou Michaelou Volfo-
vou z Mníšku. Ta se stala vítězkou a
tak ke Brdskému kosovi z roku 2006
(kategorie 10-13 let) může na polič-
ku přidat dalšího, toho letošního. 

Ze dvanácti soutěžících bylo osm
chlapců (!) a čtyři děvčata. Kromě
již jmenovaných další soutěžící při-
jeli z Dobříše (Jan Hofman, který za
osobitou interpretaci písně Moře ob-
držel zvláštní uznání), z Prahy (tři
chlapci z pěveckého sboru Pueri
Cantate) a Líšnice. 
Soutěž se uskutečnila s podporou
osmnácti sponzorů, díky nimž nikdo
neodešel s prázdnou. Krásné kera-
mické ceny pro vítěze a pamětní pla-
kety zhotovila také letos mníšecká

keramička Zuzana Zápalová.
S vítězi tohoto i předešlých ročníků
Brdského kosa se sejdeme na jarním
koncertu v příštím roce.

Jarmila BALKOVÁ

HODNOCENÍ. Zora Jandová hodnotí zpěváky v soutěži Brdský kos – zleva
Sabina Rošková, Jan Hofman a Jonáš Kos. Foto Jarmila BALKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
29. 11. 18.00 VALL-I
6. 12. 18.00 QUANTUM OF SOLACE

KINO ŘEVNICE
26. 11. 20.10 QUANTUM OF SOLACE
28. 11. 20.10 PŮLNOČNÍ KOVBOJ
29. 11. 16.00 KUNG-FU PANDA
29. 11. 20.10 NESTYDA
3. 12. 20.10 POLOČAS ROZPADU
5. 12. 20.10 MALÉ OSLAVY
6. 12. 16.00 LOVCI DRAKŮ
6. 12. 20.10 ABSURDISTÁN

KINO MÍR BEROUN
22. 11. - 25. 11. 18.30 (Út 17.30 a
20.00) NESTYDA
26. 11. - 29. 11. 17.30 (St 18.30, So
20.00 QUANTUM OF SOLACE
27. 11. 20.00 STRACH(Y) ZE TMY
28. 11. - 1. 12. 17.30 a 20.00 (Pá 20.00,
So 17.30) DĚTI NOCI
1. 12. 17.30 a 20.00 DĚTI NOCI
2. 12. - 3. 12. 17.30 (St 18.30) JUNO
2. 12. 20.00 MALÉ OSLAVY
4. 12. - 7. 12. 15.30 a 17.30 (Čt 17.30,
Ne 15.30) MADAGASKAR 2
4. 12. 15.30 MÁJ
4. 12. - 7. 12. 20.00 (Ne 18.30) ŽENY
8. 12. 13.45 RATATOUILLE
8. 12. - 10. 12. 18.30 (Út 17.30) NOCI
V RODANTHE
9. 12. 20.00 UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE

CLUB KINO ČERNOŠICE
25. 11. 20.00 AKTA X: CHCI UVĚŘIT
2. 12. 20.00 ANNIE HALL
9. 12. 20.00 NESTYDA

KINO RADOTÍN
28. 11. 17.00 a 19.30 PENELOPE
29. 11. 17.00 a 19.30 ĎÁBLOVA DÍLNA
30.  11. 15.00 S KRTKEM DO
POHÁDKY II
30. 11. 17.00 a 19.30 DĚTI NOCI

S Big Bandem zazpívá
Vlasta Kahovcová
Černošice - Vánoční koncert  vel-
kého swingového orchestru Václa-
va Zelinky se uskuteční 6. 12. od
20.00  v černošickém Clubu Kino. 
S tělesem, které čítá přes dvě desítky
muzikantů, zazpívá Milan Černo-
houz, kterého v současnosti znají
především příznivci dechové hudby.
Společně s ním  vystoupí Vlasta Ka-
hovcová známá nejen z divadla
Semafor, ale především jako členka
orchestru Ladislava Štaidla jenž
doprovázel na koncertech Karla
Gotta. V programu zazní posluchač-
sky osvědčené skladby od Jaroslava
Ježka, Glena Millera, Counta Basie-
ho, Karla Vlacha a dalších. Vstupné
150 Kč. Pavel BLAŽENÍN

Tipy NN
* Dětská adventní dílna je připrave-
na 26. 11. od 13.00 do 17.00 v klubu
Betlém Lochovice. (mif)
* Taneční párty DJ Bundy a DJ Vódi
se koná 28. 11. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. Vstupné 50 Kč. (mif)
* Oslava šestých narozenin černo-
šického Clubu Kino se uskuteční 29.
11. od 20.00. Zahraje kapela Cactus
Show Band a smyčcový kvartet
FOCK. Každý kdo se dostaví, dosta-
ne roli. Ti co přijdou ve filmovém
kostýmu, mají vstup zdarma, ostatní
zaplatí 90 Kč. (mif)
* Adventní trhy s živým betlémem
se konají 29. 11. od 10 do 18.00 na
nádvoří zámku v Dobřichovicích. Od
15.00 uvede divadélko Hračka pásmo
koled, pohádek a soutěží pro děti, od
16.45 se koná ohňová show, od 17.10
ohňostroj. Program uzavře od 20.00
13. Mostový ples v hale Bios.     (mif)
* Výstava Kruhu radotínských vý-
tvarníků je přístupná do 29. 11. vždy
od 10 do 18.00 v Kulturním středisku
U Koruny v Radotíně. Jana ČERNÁ  
* Dětské představení Popelka uvede
30. 11. od 15.00 v aule základní ško-
ly Dobřichovice divadlo Evy Hruš-
kové a Jana Přeučila. (mif)  
* Improvizace č. 6 - další z improvi-
zovaných představení černošického
divadelního souboru Samé vody pod
vedením Ivety Duškové se odehraje
30. 11. od 16.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. Vstupné 50 Kč.                 (mif)
* Pohádkové postavičky, lampičky
z překližky, figurky ze zátek, chemlo-
nové tapisérie aj. můžete vidět do 30.
listopadu v berounském Muzeu Čes-
kého krasu. (mif)
* Kytarový virtuos Štěpán Rak a
Zdický pěvecký sbor společně vys-
toupí 2. 12. od 19.30 v sále České po-
jišťovny v Berouně. Miloš KEBRLE
* Mikulášskou besídku s nadílkou
můžete absolvovat 3.12 od 16.00 v
lochovickém klubu Betlém. Od 10 do
12.00 téhož dne se v klubu budou
vyrábět betlémy z ovčí vlny. (mif)
* Vernisáž výstavy Putování vánoč-
ního přání se v berounském Muzeu
Českého krasu uskuteční 3. 12. od
17.00. Výstava, na které budou pre-
zentovány soubory pohlednic a novo-
ročenek i zajímavě technicky prove-
dená přáníčka z minulého století,  po-
trvá do 11. 1. 2009. (mif)
* Beseda s muzikologem a spisovate-
lem Vlastimilem Markem nazvaná
Umění dobré nálady se koná 3. 12. od
18.00 ve výstavní síni Konírna v Mu-
zeu Českého krasu Beroun.         (mif)
* Mikulášský koncert s nadílkou
pořádá dětská lidová muzika Notičky
5. 12. od 17.00 v řevnickém kině. Po-
kud si donesete nadílku, Mikuláš ji
předá vašim dětem. (mif)   
* Prodejní výstava Květinové deko-
race Martiny Dvořákové je v dobři-
chovickém Fürstově sále zpřístupně-
na do 7. 12. Otevřeno čt - pá 15 -
19.00, so - ne 12-19.00. (mif)
* Zazpívat si koledy s dětským folk-
lorním souborem Pramínek si můžete
7. 12. od 17.00 v galerii Mokropeská
kaplička sv. Václava. (pab)

Soutěžte s Notičkami a Našimi novinami!
Dětská muzika Notičky a Naše noviny vás zvou na vánoční koncerty cym-
bálovky 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 letos oslavila dětská muzika Notičky?
Odpovědi posílejte do 30. 11. na adresu Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň, či mailem: frydl@dobnet.cz. Vylosovaný autor správné odpově-
di obdrží DVD z loňského vánočního koncertu Hradišťanu a Notiček. (mif)

Proměny chystají taneční pohádku Mrazík
Nedávno jsme poprvé dali veřejnosti nahlédnout do zákulisí řevnické taneč-
ní skupiny Proměny. Protože se nám práce daří, rádi bychom vás tentokrát
seznámili s dalšími plány. 
Začátek letošního »pracovního« roku byl ztížen skutečností, že rekonstrukce
sálu řevnického Lidového domu, kde se nachází naše zázemí, se poněkud
protáhla, takže jsme cvičili v náhradních prostorách. O to více nás těší a
povzbuzuje, že i přes tyto komplikace je o naši aktivitu neobyčejný zájem, což
dokazuje stálé rozrůstání skupiny. Ke dvacetičlenné základní skupině již
patří i přípravka patnácti dětí. Celá kompletní skupina se vám poprvé před-
staví 6. 12. u příležitosti předvánočního veselení na náměstí Krále Jiřího v
krátké taneční pohádce Mrazík. Toto vystoupení můžete vidět i na zámku v
Mníšku 13. 12.od 16.00. V neděli 14. 12. pořádáme v sále Lidového domu
Vánoční diskotéku. Pro společenskou sezonu připravujeme první Reprezen-
tační ples s atraktivním programem. Konat se bude 6. 2. v novém sále a pro-
storách Lidového Domu. Současně nám přichází pozvání k vystoupením. Na-
še činnost je tedy v plném proudu. Mnoho času nám zabere příprava zhruba
45 nových kostýmů, které jsou nutným doplňkem tanečního projevu. Vše při-
pravujeme z vlastních zdrojů, vlastníma rukama a především s láskou.

Dagmar RENERTOVÁ, taneční skupinu Proměny, Řevnice 

Benefiční výstava dětem »vydělala« 26 tisíc
Občanské sdružení Obrázky pro život, ve spolupráci s Klubem nemocných
cystickou fibrózou, uspořádalo benefiční výstavu pro nemocné děti Obrázky
pro život - Pomoc slaným dětem. Naší snahou byla finanční výpomoc při do-
financování inhalátorů a seznámení veřejnosti s touto problematikou. Set-
kali jsme se se spoustou báječných lidí, kteří nám pomohli s realizací výsta-
vy, a s řadou přispívajících do kasiček, které byly umístěny v Modrém do-
mečku v Řevnicích a v Clubu Kino v Černošicích. Při rozpečetění pokladni-
ček jsme se dočkali milého překvapení - obrázky, které se na výstavách pro-
dávaly, dětem přinesly 26.017 Kč. 
Veliké poděkování patří o. s. Náruč - kolektivu Modrého domečku, Clubu Ki-
no Černošice, výtvarníkům za nádherná díla, dětem ze ZŠ Řevnice a Černo-
šice, ZUŠ Černošice i dětem z Dětského domova Lety. Bylo nám velikým
potěšením s vámi spolupracovat!         Eva VÁŇOVÁ, o. s. Obrázky pro život



Nejdál doletěl drak Martina Káchy
VŠERADICKÉ DRAKYÁDY SE ZÚČASTNILO PADESÁT MALÝCH I VELKÝCH

Osovská škola se zapojila
do projektu Recyklohraní
Osovská základní škola se zapojila do školního re-
cyklačního programu RECYKLOHRANÍ. Cílem je
zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace
a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elek-
trozařízení a baterií. 
V rámci projektu Recyklohraní jsou naše škola i
školka vybaveny sběrnými nádobami na použité ba-
terie, v nejbližší době  obdržíme kontejner  na drob-
ná elektozařízení. Naši žáci se mohou zapojit do
zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografic-
kých úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace
odpadů, které zadávají organizátoři projektu. 
Za nasbírané vysloužilé baterie, drobná elektrozaří-
zení a splněné úkoly získá osovská škola body, za
něž budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry
i vybavení pro volný čas.  Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Na letáčku stálo: Přijďte si zalétat s vlastním dra-
kem či poměřit zručnost s ostatními.
A přišli! Padesátka účastníků, složená z rodičů,
dětí a »teenagerů«, se sešla 19. října na všeradické
drakyádě. Počasí přálo, a tak děti mohly předvést,

jak jejich draci létají. Nesmíme zapomenout ani na
rodiče, zejména tatínky, kteří nechtěli dráčky dě-
tem leckdy půjčit a pouštěli ostošest. Při vyhláše-
ní výsledků byli všichni účastníci pochváleni a za
odměnu dostali diplomy a drobné sladkosti. Zvlášť
byli vyhlášeni vítězové těchto kategorií:
Nejdéle ve vzduchu: Vítěz Jirka Štěpán
Nejdále, nejvýše létající drak: Vítěz Martin Kácha
Nejoriginálnější drak: Vítěz Terezka Merunová
Největší otlouk: Vítěz Simča Zimová 
Na stránkách www.zima-video.estranky.cz (odkaz
Drakyada) můžete zhlédnout video z toho nejlep-
šího, co se na akci událo.
Všem »drakomilům« děkuji za účast a těším se za
rok! Hana ZIMOVÁ, Všeradice
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Z podbrdského kraje
* Adventní večer se koná 29. 11. od 16.00 v osov-
ském kostele. Na programu je flétnový kvartet z
doby renesance, vánoční písničky pro děti a lidové
koledy. (JoK)
* Setkání seniorů uspořádal Obecní úřad ve Viži-
ně 14. 11. K dobré náladě i tanci v sále místní hos-
pody hrála živá hudba, děti si připravily pásmo a
taneček, zastupitelstvo nachystalo malé občerstve-
ní. Jana FIALOVÁ
* Žáci ZŠ Osov ve čtvrtek 20. listopadu navštívili
kino v Berouně a dobře se pobavili při filmu Kung
Fu Panda. Jana FIALOVÁ
* Osobní auto se 16. 11. v noci převrátilo na stře-
chu u Lochovic. „Dva sanitní vozy k zásahu vyjíž-
děly po půlnoci,“ uvedla tisková mluvčí středočes-
ké záchranné služby Tereza Janečková. „Po ošetře-
ní záchranáři převezli tři lehce zraněné do hořovic-
ké nemocnice,“ dodala. (mif)

Řekněme si, že mottem
Vánoc bude hledání lásky

Martin na bílém koni ne-
přijel, přesto se neúprosně
blíží čas Vánoc. Mnozí z
vás již mají nachystány
vánoční dárky, nebo pře-
mýšlí, čím udělat svým
blízkým radost. Při výběru
dárků je třeba mít na mys-
li, že hodnota pro obdaro-
vaného se nerovná ceně

dárku vyjádřené v korunách nebo jiné mě-
ně. Hodnota dárků spočívá hlavně ve vy-
cítění vlastního přání obdarovávaného,
pochopení stavu jeho vnitřních potřeb a
pocitů. Právě v hledání potřeb toho dru-
hého bychom měli nacházet i vlastní ra-
dost a potěšení. Řekněme si, že mottem
našich letošních Vánoc bude hledání vzá-
jemného porozumění a lásky. Vždyť není
nic cennějšího, než osobní spokojenost a
vzájemné pochopení. 
V součastné době vrcholí práce na plánu
kulturních akcí obce na příští rok. Chci
požádat občany, aby své podněty předáva-
li pí Suché nebo p. Ječnému, abychom je
zapracovali do plánu.
Veřejné zasedání se bude konat 12. 12. od
18,00 v hostinci Na Růžku.

Bohumil STIBAL, starosta obce

VÝLOV. Netradiční výlov rybníka se uskutečnil uplynulou sobotu v Malém Chlumci. „V rybníčku chováme jen
malé barevné rybky - proto si na výlov kapry kupujeme,“ uvedl jeden z organizátorů Ladislav Jarý s tím, že
letos dovezli dvaadvacet kaprů. Některé si lidé odnesli domů, další se grilovali a udili přímo u zasněženého
rybníka. Výlov uzavřela zábava v místní hospůdce. (pš) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže
Chlumec - Všeradice 4:1 (3:1) 
Branka: Lenkvík 
Všeradice - Drozdov 4:0 (3:0) 
Branky: Jakoubek Petr 2, Mackovič, Černý
Muži z áčka potvrzují, že v domácím prostředí se
jím daří - za celý podzim doma neztratili ani bod.
Na hřištích soupeřů je to ovšem pravý opak a body
se vozí pouze sporadicky. Po posledním domácím
vítězství uhájilo áčko v tabulce 2. místo s tříbodo-
vou ztrátou na vedoucí Chlumec. 

B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Stašov B - Všeradice B 5:2 (1:0) 
Branky: Hruška Roman, Vitner 
B-celek mužů zakončil podzimní část sezony pro-
hrou ve Stašově a po nevyrovnaných výkonech

přezimuje na předposledním místě tabulky IV.
třídy.

Dorost
I. A třída krajské soutěže
Průhonice - Všeradice 1:7 (0:3) 
Branky: Fousek 2, Bělecký 2, Lenkvík, Černý,
Šretr 
Všeradice - Prčice 1:3 (1:3) 
Branka: Černý 
Dorostenci se potýkají se značnou marodkou ze-
jména v obranných řadách. To se projevuje i na po-
sledních výsledcích - ukazuje se, že s náhradníky,
ač podávajícími bojovný výkon, se body získávají
jen těžce. 
FK Lety - Všeradice 3:0
Branky Letů: Robson, Zýka, Koudela
Ve vyrovnaném a bojovném utkání rozhodlo pro-
měňování šancí a vyšší taktická vyzrálost.

Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 24/08

Áčko je druhé, béčko předposlední
VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ DRUŽSTEV VŠERADICKÝCH FOTBALISTŮ

Vižinští se pokusí o rekord
ve vypouštění balonků
Obecní úřad Vižina se přihlásil do pokusu o rekord
ve vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Do po-
kusu se přihlásilo 268 obcí, školek, škol a organi-
zací, které vyšlou k nebi 9. 12. přes 137 000 balón-
ků s přáníčky. Přijďte se i vy zapojit - sraz je v
15.30 ve sportovním areálu Vižina. Následovat
bude průvod a slavnostní rozsvícení vánočního st-
romku u obecního úřadu.  Jana FIALOVÁ, Vižina
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V úterý 11. listopadu se v Berouně
na 3. základní škole konalo okresní
kolo přeboru škol v šachu. Po loň-
ském úspěchu, kdy družstvo mlad-
ších žáků z Litně postoupilo do kraj-
ského kola v Neratovicích, jsme taj-
ně doufali, že i letos budeme úspěš-
ní. Potěšily nás výkony našich repre-
zentantů. Družstvo starších žáků ve
složení Honza Doubrava, Wilík
Eberlain, Jakub Sotl,  Martin Malý,
Jakub Malý a Honza Kuľha postupu-
je z druhého místa do krajského ko-
la. Budou hájit naše barvy 8. prosin-
ce v Neratovicích.
Mladší žáci  ve složení Filip Nožina,
Jiří Havelka, Jan Havelka, Michal
Kozák, Michal Růžička a Tonda
Prech obsadili  také 2. místo, ale ten-
tokrát do dalšího kola nepostupují.
Šachový kroužek na naší škole vede
učitel Martin Šinágl, který se s žáky
pravidelně zúčastňuje i dalších tur-
najů. V sobotu 8. 11. se konal v Cho-
douni otevřený šachový turnaj - Pře-
bor města Zdice, který je součástí re-
gionální soutěže. Zúčastnili se ho tři
naši čtvrťáci Michal Růžička, Michal
Kozák, Jan Havelka a Jiří Havelka,
žák 2. třídy. Umístili se ve středu ta-
bulky. Ceny ovšem dostali všichni, a
tak jim odměnou byly například pěk-

né knihy, nebo pro menší plyšové
hračky. Dostalo se na úplně všechny,
za což patří organizátorům pochvala.

Pro děti je to velká motivace. 
Šachy na naší škole se hrají téměř
masově. V některých třídách jsou k

dispozici šachovnice i sady šachů a o
přestávkách se hraje. A z toho máme
větší radost, než z úspěchů na soutě-
žích. Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Firma BENING - kuchyně přijme

PRACOVNÍKA 
ze Řevnic a okolí

pro montáže a kompletace kuchyní, přepravu 
zařizovacích předmětů a jejich instalaci.

- řidičský průkaz sk. B (vozy do 3.5t) podmínkou
- truhlářská praxe vítána

- eventuální praxe v oboru elektro (vyhláška 50)

Kontakt: 
602 372 980, 602 372 981

MALÍ ŠACHISTÉ. Žáci liteňské školy na šachovém přeboru v Berouně.
Foto Martin ŠINÁGL

Liteňští šachisté postoupili do »kraje«
NA OKRESNÍM PŘEBORU ŠKOL V BEROUNĚ OBSADILI DRUHÉ MÍSTO A ČEKÁ JE TURNAJ V NERATOVICÍCH

Strom bude plnit přání dětí
Přichází čas adventní, čas vánoční - pro většinu z nás doba radosti, obdaro-
vávání a vzájemnosti. Mezi tím vším žijí ale i lidé, kteří si právě nyní více než
jindy mohou uvědomovat své osamění, doléhá na ně tíha jejich osudu. Advent
však ještě nezačal a pro děti z Dětského domova Lety už svítí dvě hvězdičky
naděje. 
První z nich zažehli přímo v Dobřichovicích, v místě sídla dětského domova, 
když se letos znovu rozhodli pro Strom splněných přání. Rozzáří se každým
dnem v jedné z místních restaurací. A zatímco většina z nás už myslí na to,
jak bude stromeček strojit, hosty restaurace, kteří budou mít zájem a chuť na
víc než na dobré jídlo, čeká pravý opak. Tak dlouho budou stromeček odstro-
jovat, až budou všechna dětská přání v rukou těch, kteří je chtějí vyplnit. Ra-
dost z akce umocňuje i fakt, že jde o dobrý příklad spolupráce mezi podni-
katelskou sférou, obcí a místním neziskovým subjektem. Městský úřad totiž
dětem zdarma půjčí sál, aby mohly zpěvem vánočních melodií všem, kdo na
ně mysleli, poděkovat. 
O druhou hvězdičku naděje se postarala pražská pobočka jedné z bank, když 
poskytla dar ve výši, která poprvé za dobu existence domova dává šanci, že 

děti z DD Lety uvidí příští rok na vlastní oči moře! „Prvotním smyslem samo-
zřejmě není směřovat činnost DD k jakémusi luxusu. Jde o snížení sociální-
ho handicapu »našich« dětí vůči jejich spolužákům a vrstevníkům. K tomu
ale musíme ještě hledat další ochotné partnery,“ uvedl vedoucí vychovatel
Karel Hrubý. Blanka STROUHALOVÁ, Dětský domov Lety

Od 7. do 9. listopadu se v Dobřicho-
vicích konala mezinárodní konferen-
ce Aplikace esperanta ve vědě a
technice, na kterou přijelo 48 účast-
níků ze třinácti evropských zemí.
Jediným pracovním jazykem konfe-
rence byl mezinárodní neutrální ja-
zyk esperanto. Díky pochopení ve-
dení dobřichovické základní školy se
mohl uskutečnit v počítačové učeb-
ně i seminář pro budoucí přispěvo-
vatele odborných hesel do esperant-

ské části otevřené encyklopedie Wi-
kipedia. Přes dvacet účastníků semi-
náře o Wikipedii vedlo šest zkuše-
ných lektorů z Česka, Maďarska a
Belgie, takže všichni účastníci semi-
náře skutečně odcházeli dobře pro-
cvičeni. A všichni odjíždějí s úmys-
lem následně samostatně rozšiřovat
ve Wikipedii počet hesel ve svých
oborech, a to jak v její esperantské
verzi, tak i ve své mateřštině.  

Petr CHRDLE, Dobřichovice

Do Dobřichovic se sjeli
esperantisté ze třinácti zemí

Esperantisté v Dobřichovicích. Foto Petr CHRDLE

Pane Šedivý, moc
Vám děkujeme…!
V sobotu 1. 11. byl na naší škole  k
příležitosti oslav 140. výročí jejího
založení den otevřených dveří. V mi-
nulém čísle Našich novin vyšel můj
článek o průběhu celého dne. Když
se mi dostaly noviny do rukou, potě-
šilo mě to, stejně jako dvě dopro-
vodné fotografie. Ale po přečtení
článku, který následoval, se musím k
zmíněné akci ještě vrátit. Připravit
všechny třídy, naskenovat do počíta-
če množství starých fotografií a do-
kumentů, abychom je mohli vystavit,
nachystat prezentace, to vše vyžado-
valo od pracovníků školy i žáků hod-
ně úsilí. Měli jsme pocit, že se nám
den vydařil a potěšily nás kladné
ohlasy. Ale tak krásně, jako pan
František Šedivý v zamyšlení nazva-
ném Viděl jsem dědečka, s brašnou,
v dřevácích, to neudělal nikdo. Tak-
že Vám, pane Šedivý, moc děkujeme.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
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Radní navrhují zrušit kulturní středisko
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Se záměrem zrušit MěKS rozhodně
nesouhlasím a svůj názor jsem sdělila i
starostovi. Řevnice jsou poměrně vel-
ké, kulturní město a je hodně navštěvo-
váno,“ uvedla někdejší zastupitelka a
vedoucí muziky Notičky Lenka Kolá-
řová. „Neumím si představit, že kultu-
ru povede úředník, že ve městě bude
chybět kulturní stánek, který má všech-
no na starosti a kam se mohou i lidé
obracet. Myslím si, že zrušení středis-
ka je ostuda a obrovský krok zpátky,“
uvedla. Ve městech, kde mají kulturní-
ho referenta, si systém pochvalují.
„Máme referentku na půl úvazku a ta je
za veškerou kulturu i akce zodpověd-
ná,“ uvedl tajemník dobřichovické rad-

nice Petr Hampl. Na starosti má větší
akce a jednou týdně další menší akci.
„To se nám osvědčilo,“ řekl Hampl.
Podobný systém funguje i v Černoši-
cích. Na tamním odboru kultury jsou
dokonce tři lidé. V loňském roce měla
řevnická radnice dle rozpočtu, který je
zveřejněn na webových stránkách měs-
ta, na MěKS a Lesní divadlo částku
926 000 korun. Na platy zaměstnanců

v pracovním poměru a jejich pojištění
připadlo 320 000 Kč. Radní si ale od
zrušení řevnického kulturního středis-
ka slibují, že z rozpočtu ušetří půl mili-
onu korun. Stejnou částku by mohli
ušetřit i pokud se jim podaří prosadit
další návrh: zrušení městské policie.
„Obě věci budou předmětem jednání
zastupitelstva. Je to návrh,“ podotkl
Cvanciger. Podle něj by v případě zru-

šení městské policie město neuvažova-
lo o náhradě. „Není to nic, co by mohli
lidé postrádat. Když tu sídlí státní poli-
cie, není strážník třeba,“ dodal Cvanci-
ger. Pavla ŠVÉDOVÁ

PRVNÍ VÍNO. Dvacet sedm vzorků prvního letošního vína, bílého, růžového
i červeného, mohli ochutnat hosté, kteří se v Karlštejně zúčastnili Oslavy
svatomartinského vína. První lahev karlštejnského zde Pavel Vrána z místní
vinařské stanice (vpravo) otevřel 11. 11. přesně v 11.11. Připravena byla i
martinská husa, vyhrávala cimbálová muzika. (mif)       Foto NN M. FRÝDL

Z našeho kraje…
* Řevnice mají svého projektového
manažera. Má se starat o vyhledávání
dotačních titulů. „Nebude to zaměst-
nanec radnice. Bude s ním vždy uza-
vřena smlouva o dílo,“ uvedl starosta
Řevnic Miroslav Cvanciger.          (pš)
* Nástěnný kalendář s dětskými
kresbami Berouna vydala zdejší rad-
nice. K mání je v městském infor-
mačním centru. Najdete v něm osm-
náct pohledů na město zachycených
žáky základních škol. Součástí kalen-
dáře je informace o namalovaných
objektech.         Jitka SOUKUPOVÁ
* III. ročník šachového turnaje Mní-
šecká rošáda se koná 7. 12. v Měst-
ském kulturním středisku v Mníšku
p/B. Prezentace účastníků od 9.00 do
9.30, začátek turnaje v 10.00. Přih-
lášky zasílejte do 30. 11. na e-mail
oaza.mnisek@seznam.cz.            (jab)
* V Zadní Třebaň se zaběhli dva psi.
Jsou malého vzrůstu, jeden je kříže-
nec zrzavé barvy podobný jezevčíku,
druhý je černobílý se zrzavými znaky
nad očima. Jakékoliv informace vo-
lejte na: 733 685 500. (lup)
* Řevnická záchranná služby děkuje
zdejšímu městskému úřadu za 30 tisíc
korun na provozování záchranky. 

Bořek BULÍČEK

Dle paragrafu…
BAŽANTI ZMIZELI. Z bažantni-
ce v Litni kdosi z voliér odcizil či
vypustil 70 bažantů a 40 koroptví.
Škodu odhaduje myslivecký spolek
na 28 000 Kč. Podobnou zkušenost
mají i řevničtí myslivci. Také jim z
bažantnice někdo vypustil opeřené
svěřence. Několik se jich podařilo
rozpoznat a odchytit, protože mají
na očích nasazeny speciální brýle,
aby se ve voliérách neklovali.    (šm)
DŮCHODCE VYPROSTILI HA-
SIČI. Podlaha výtahu metr nad
úrovní podlaží a hlavně zablokované
dveře výtahu byly příčinou výjezdu
hasičů do řevnického Domu seniorů
10. 11. V kabině výtahu byl uvězně-
ný starší muž s chodítkem. Hasiči
otevřeli pomocí zámečnického nářa-
dí dveře výtahu a důchodce přenesli
do patra. Senior byl nezraněn, takže
se příhoda obešla bez asistence léka-
ře.  (vš)
VŮZ PŘISTÁL ZA PLOTEM.
Velké štěstí měla osádka Peugeotu,
který 7. 11. havaroval ve Vrážské
ulici v Černošicích. Vůz v ostré za-
táčce pod samoobluhou pokračoval
rovně, porazil plot a doskočil do za-
hrady. Dopadl na kola a nikdo z po-
sádky se nezranil. Hasiči auto vytáh-
li zpátky na silnici.                          (vš)

Řevnice – Už jen tento týden mají majitelé sta-
rých občanských průkazů bez strojově čitel-
ných údajů na to, aby si je vyměnili. Pokud tak
do 30. 11. neučiní, hrozí, že jim úřady nestih-
nou vydat nové doklady do konce roku. Bez
nich jim hrozí pokuta až deset tisíc korun.
Podle údajů ministerstva vnitra je v oblasti, která
spadá pod pověřenou obec Černošice, ještě asi tři
sta nevyměněných občanek. Radoslava Bernardy-
ová, která má na černošické radnici doklady na
starosti, se obává, že číslo je vyšší. „Zaznamenali
jsme v poslední době obrovský nárůst žadatelů,“
potvrdila. „Hodně času nám zabírá i to, že chodí

lidé, kteří by si občanky měnit nemuseli,“ uvedla.
Vyměnit je nutné občanky, kde převažuje růžová
barva a není naskenovaný podpis. Ti, kteří si do
konce týdne průkaz nevymění, riskují pokutu až
10 000 Kč. Nápor žadatelů zaznamenali i v Be-
rouně, kam spadají obce od Zadní Třebaně proti
proudu Berounky. Tam k 6. 11. zbývalo vyměnit
asi dva tisíce občanek. Podle Ladislavy Šlemíno-
vé ze správního odboru berounské radnice by měli
držitelé starých dokladů přijít v úterý či čtvrtek.
„Největší nával tu bývá ve středu a vždy kolem
10. i 14. 00,“ uvedla. Minulou středu tu obslouži-
li rekordních 150 lidí.               Pavla ŠVÉDOVÁ

Auto vletělo mezi diváky
Řevnice, Plzeňsko – Závodní auto vjelo mezi
přihlížející diváky během nedávných automo-
bilových závodů v okolí Plzně. Při tom bylo
zraněno šest lidí, mezi nimi dvě děti. 
Na místě zasahovala řevnická záchranná služba,
která zajišťovala závody po zdravotnické stránce.
„Při rychlostní zkoušce se jeden z vozů dostal do
smyku, doslova vletěl mezi diváky a smetl šest li-
dí,“ popsal šéf záchranky Bořek Bulíček. Po sráž-
ce skončilo auto i s lidmi ve stodole. Ve spoluprá-
ci s plzeňskou záchrankou i vrtulníkem byli zra-
nění transportováni do plzeňských nemocnic k
operacím. „Šlo o vážná zranění, všichni utrpěli
zlomeniny nohou, jeden divák měl zhmožděné
břicho a hrudník,“ doplnil Bulíček. (lup)

Bez nové občanky hrozí pokuta 10 000 Kč
NA VÝMĚNU STARÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ UŽ ZBÝVÁ JEN TÝDEN

Návrhy na logo NN můžete posílat do 30. 11
Ještě do 30. 11. máte možnost navrhnout logo a novou hlavičku Našich no-
vin. Autor návrhu, který vybere redakční rada, obdrží odměnu 1 000 Kč.
První návrhy již dorazily (můžete si je prohlédnout na adrese logo.naseno-
viny.net), ale můžete posílat další. Návrh musí být doručen v elektronické
formě (podporované formáty jpg a pdf) na adresu redakce@nasenoviny.net.
Logo by mělo být navrženo v barevné i černobílé verzi (barevná verze není
podmínkou), musí vypadat »hezky«, být jednoduché a výstižné. Rokem
2009 vstoupí Naše noviny do 20. ročníku. Redakce proto vyhlašuje i soutěž
na grafický návrh hlavičky NN. Pro zasílané návrhy, tentokrát pouze v čer-
nobílé verzi, platí stejné podmínky jako pro návrh loga NN.   Josef KOZÁK

Jízdní řád: více vlaků
(Dokončení ze strany 1)
Některé z nich ale budou začínat a
končit v Řevnicích. Například mezi
11. a 13.00 pojedou od Třebaně vla-
ky jen v celou hodinu. Změny platí i
pro opačný směr. Tam jsou odjezdy
posunuty o deset minut dříve. Za-
tímco teď vlaky na Beroun jedou ze
Třebaně v X:04 a X:34, teď to bude
v X:54 a X:24. V ranní špičce do
Prahy vlaky zastaví ve všech zas-
távkách. V odpolední špičce bude
každý druhý vlak projíždět Velkou
Chuchli, Mokropsy a Všenory. 
Nový jízdní řád na železnici sice
začne platit až od 14. 12., k dostání
je ale už od 24. listopadu, kdy České
dráhy zahájily jeho prodej. Řád je
doplněn o brožuru obsahující pře-
hled tarifů i slev, služeb a také výňa-
tek smluvních přepravních podmí-
nek. Vedle celostátního je vydáno 9
regionálních jízdních řádů – jeden z
nich i pro střední Čechy.               (pš)

Řevničtí mohou žádat radnici o půjčku na dům
Řevnice – Obyvatelé Řevnic, kteří mají ve městě trvalé bydliště, mohou
zdejší radnici žádat o půjčku na rekonstrukci svého domu.
„Ve Fondu rozvoje bydlení je částka kolem půl milionu korun,“ uvedl řevnic-
ký starosta Miroslav Cvanciger. Peníze na opravy mohou lidé žádat od 24. 11.
Podmínkou je trvalé bydliště ve městě a vyplněný dotazník. Půjčky se posky-
tují na zvelebení bytových a rodinných domů na území města, ve kterých je
více než 50 % podlahové plochy určeno k bydlení. A jaké jsou možné účely
použití půjčky? Třeba výměna oken, zateplení domu, zřízení plynového, dře-
voplynového či elektrického topení. Částka, kterou si lidé mohou půjčit, se liší
dle určení použití. Maximum – 225 000 je při vestavbě bytu do půdního pro-
storu. Lhůta splatnosti se pohybuje od 3 do 4 let a úrok je 3 %. O přidělení
půjčky bude rozhodovat rada.  Žádosti je možné podat do 8. ledna 2009. (pš)

Spolky dostaly peníze
Řevnice – Tři sta tisíc korun si me-
zi sebe rozdělí řevnické organiza-
ce, které pracují s mládeží.
„Peníze jsme poskytli deseti organi-
zacím,“ uvedl řevnický starosta Mi-
roslav Cvanciger. Částku, jež se liší
podle počtu zapsaných řevnických
dětí do patnácti let v organizacích,
získala lidová muzika Notičky, ta-
neční soubor Klíček či sportovci:
fotbalisté, házenkáři, šachisté. Pení-
ze putují i k Bobrům, kteří si za ně
chtějí opravit klubovnu.               (pš)
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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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Nábytek
Nabízíme: kuchyňské linky sektorové i na míru,

obývací sestavy, dětské pokoje, ložnice

Naše noviny vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 1. pololetí roku 2009
Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem
26/08 končí jejich předplatné. Pokud máte o
doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho
objednat. NN do června 2009 vyjdou 13 x,

výtisk bude nově stát 7 Kč. Předplatné na 1.
pol. tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musejí připočíst poštovné 12 Kč/číslo,
zaplatí tedy dohromady 247 Kč. V případě, že
nechtějí platit poštovné, je možné NN nechá-
vat v redakci (Z. Třebaň, Třebaňská 96) nebo
na adrese v Z. Třebani či v Řevnicích, kterou

udají, kde si je budou vyzvedávat.

Předplatné vybírají členové redakční
rady (viz tiráž). Lze je též poukázat na

účet NN: 211170229/0300. Nezapomeňte
uvést adresu a variabiní symbol: 1-13/09.

Řevnice, Opletalova 39, tel./fax: 257 720 835
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Třebaňský Ostrovan potvrdil prognózy
PRVNÍ I REZERVNÍ MUŽSTVO ZADNÍ TŘEBANĚ JE PO PODZIMNÍ ČÁSTI MISTROVSKÉ SOUTĚŽE NA ČTVRTÉ PŘÍČCE
Zadní Třebaň - Fotbalisté defini-
tivně uzavřeli podzimní část mist-
rovské sezony. Postupně vás sezná-
míme s tím, jak se celkům našeho
kraje vedlo.
Zadnotřebaňské A–mužstvo je po
podzimní části berounského okresní-
ho přeboru na čtvrté příčce (22 bodů
za šest vítězství, čtyři remízy a tři
porážky se skóre 33:24). Je to slušné
umístění a nebýt nepochopitelného
kolapsu v Trubíně, kdy tým prohrál s
mužstvem hrajícím poločas v devíti
lidech, a zbytečných domácích ztrát,

mohlo být ještě výrazně lepší. Je ov-
šem potěšitelné, že se potvrdily
předsezonní prognózy, že po přícho-
du některých nových tváří (návrat
Soukupa z hostování a bratři Jam-
borové, všichni z Letů) bude hrát
OZT v první polovině tabulky. Nut-
no také vyzdvihnout fakt, že na pod-
zim měl Ostrovan ze všech mužstev
nejlepší mušku. Určitě je také pozi-

tivní, že v tabulce pravdy získalo
mužstvo čtyři kladné body, což ho-
voří o slušné hře na hřišti soupeřů, a
to v minulosti nebývalo pravidlem.
Na jaře by měl Ostrovan svoje posta-
vení v tabulce minimálně potvrdit a
měl by se vyvarovat zbytečných za-
váhání, která by jej mohla – vzhle-
dem k vyrovnanosti tabulky - srazit
až do míst, kde se bojuje o záchranu.

Nejlepším podzimním střelcem se
stal Jan Prušinovský se šesti branka-
mi, za ním následují Lukáš a Martin
Jamborové, kteří se oba trefili pět-
krát. Sporadicky nastupující Bacílek
byl úspěšný čtyřikrát. Překvapením
jsou tři zásahy zkušeného obránce
Petra Procházky. Na vedoucí Trubín
ztrácí Ostrovan šest bodů. 

Čtvrté je také béčko
B-celek Ostrovanu po sestupu do IV.
třídy berounské okresní soutěže po-
dával střídavé výkony a patří mu po
podzimu rovněž čtvrtá příčka (18
bodů, šest vítězství a pět proher se
skóre 25:27). Ostrovan se dlouho po-
hyboval na druhé příčce, ale slabé
výkony a vysoké prohry na konci se-
zony jej poslaly dolů. Mužstvo ov-
šem asi na víc nemá. Potěšila stře-
lecká forma mladého Jakuba Mo-
ravce, který přesně pálil sedmkrát. S
velkým odstupem za ním jsou Cie-
ciura a Görög se třemi zásahy. V čele
soutěže je Vysoký Újezd s 27 body. 

Jiří PETŘÍŠ

Volejbalisté A-týmu Sokola Dobři-
chovice odehráli 15. 11. zápas v
Jablonci nad Nisou. Zvítězili 3:2 
V první polovině se Dobřichovickým
nedařilo. Po dvou prohraných setech
ale tým našel ztracenou bojovnost a
otočil výsledek na konečných 3:2.
V dalším zápase Dobřichovice změ-
řily síly s celkem MFF Praha a s
přehledem před sedmdesáti diváky
vyhrály 3:0. Borci z Dobřichovic
jsou v čele dvanáctičlenné tabulky
první ligy. Z deseti utkání prohráli
pouze jednou. Při každém domácím
utkání jsou vylosováni tři diváci, kte-

ří dostanou drobné dárky. K dobré
atmosféře přispívá i pohostinný bar,
v němž vládnou Alena Zelená a Iva-
na Caldová. 
Třetí listopadový víkend se v areálu
Sokola Dobřichovice sešla bývalá
československá volejbalová repre-
zentace. Přes 30 hráček a hráčů si
zahrálo miniturnaj v deblech. Ze
známých borců se zúčastnili Josef
Musil a Pavel Schenk, kteří naši
vlast reprezentovali na OH v Japon-
sku a Mexiku. Setkání zorganizovali
manželé Vápeníkovi.
Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice
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Nohejbalový turnaj
vyhráli Trhováci
Letošní sedmý ročník nohejbalového
turnaje v Řevnicích se vydařil nejen
nádherným počasím, ale i vyrovna-
nými střetnutími šesti zúčastněných
družstev. Hrálo se od deseti hodin
dopoledne až do tmy.  Poslední finá-
lové utkání se dohrávalo už za svitu
žárovek. 
Není asi překvapením, že bez účasti
Dobřichovických letos zvítězili Tr-
hováci, ovšem v úplně jiném složení,
než jindy: Rajman Petr, Charvát
Václav, Hanzlík Marcel. Hodnotným
soupeřem jim bylo družstvo složené
z neslyšících, druhé místo jim  patří
poprávu. Třetí místo si vybojovali
kluci nově příchozí: Kreisinger, Kr-
tek, Spilka, kteří v neúprosném sou-
boji porazili pořádajícího a organi-
zátora turnaje. Potěšitelná byla
účast mládežníků, kteří zaplnili ce-
lou polovinu  startovního pole. Na-
opak mně scházela účast některých
věrných kamarádů, včetně domá-
cích házenkářů. Moc děkujeme
sponzorům turnaje, o jejichž dary
jsme letos hráli. 
Potěšitelná byla i účast na nedělní
brigádě. Přišlo patnáct »Špuntů« a
několik rodičů, které si děti přizvaly
na pomoc. Podzimní úkol byl splněn,
i když nám tím vznikl problém: Kam
s hromadou listí, která na hřišti je. 

Petr HOLÝ, Řevnice

Volejbalisté vládnou I. lize
DO DOBŘICHOVIC SE SJELI BÝVALÍ REPREZENTANTI

Fotbalisté odehráli
poslední mistráky
Řevnice, Lety - Poslední mistrov-
ská utkání podzimní sezony ode-
hrála mužstva, jež startují v kraj-
ských soutěžích.   (mif)

SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Řevnice – Černolice 3:0
Branky: Voborník 2, Bezpalec
Přibližně dvě stovky diváků viděly
dlouho očekávané derby, které však
mělo jednoznačný průběh. Domácí
nedali hostům žádnou šanci na bo-
dový úspěch a pevně kráčeli za jas-
ným vítězstvím. 
Nováček krajského přeboru z Řevnic
je po podzimu na skvělém čtvrtém
místě. (Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Zdice 4:2 (2:0)
Branky: Kalivoda 2, Kratochvíl,
Nádr
Z utkání, které se jednoznačně vyví-
jelo ve prospěch domácích, se mohlo
stát drama. Domácí od počátku měli
zápas plně v moci. Branky nenecha-
ly na sebe dlouho čekat. V 11. minu-
tě po centru Kischera skóroval Kali-
voda. V 29. minutě se prosadil ve
vápně hostů Kratochvíl a své sólo
zakončil gólem - 2:0. Hosté se osmě-
lili a dvakrát orazíkovali konstrukci
domácí branky. Druhý poločas zača-
li domácí dalším náporem a v 49.
minutě přidal po tečované střele Šů-
ry Kalivoda třetí gól. Hosté otevřeli
hru a v 65. minutě po chybě obrany i
brankáře Strnada snížili. Lety kon-
trovaly a v 69. minutě do dalekonos-
né střele Nádra odskočily opět o tři
branky - 4:1. Hosté nesložili zbraně
a zápas zdramatizovali v 78. minutě
po chybě Moniho - 4:2. Po zbytek
utkání se skóre již naštěstí nezměni-
lo. Jiří KÁRNÍK

Letovští kynologové v neděli 9. listopadu uspořádali poslední sportovní
akci letošního podzimu - zkoušky z výkonu. Ráno byla mlha, že by se dala
krájet, ani se nám nechtělo vstávat. Trochu nás děsilo, že by mělo být poča-
sí v neděli stejné jako v sobotu, která téměř celá propršela. Obavy se zača-
ly rozplývat po deváté: mlha se zvedala a začalo svítit sluníčko. 
Na soupisce bylo tentokrát dvanáct psů. Po kontrole »papírů« a nástupu
byly zkoušky zahájeny. Mohlo se jet na stopy, které už šlapač mezitím poklá-
dal na loukách nad Řevnicemi. Všichni prošli stopou úspěšně. Tím pro ty,
kteří skládali stopařské zkoušky, vlastně akce skončila. Mohli se dívat na
ostatní a samozřejmě pomoci, kde bylo třeba. Na »place« se po stopách za-
čalo poslušnostmi. Z pěti účastníků tři obstáli, dva zkoušku nesložili.
Pak následovaly poslušnosti podle jiného řádu. Tady byli psovodi úspěšní a
postoupili tak na obrany, jež byly pěkné a rychlé. Předvedení výkonů skon-
čilo, zbývalo opět papírování, které prostě ke zkouškám patří. 
Letošní sezóna byla dlouhá a plná akcí. Šestery zkoušky z výkonu, dva malé
závody a jeden mezinárodní, k tomu sem tam nějaká společenská akce. Teď
nás čeká zima, krátké dny a dlouhé večery, málo času a možností na stopy,
ale dost času na trénování poslušnosti a obran. Můžeme pilně trénovat,
abychom mohli zase příští rok na jaře stát na pomyslné startovní čáře a
pokračovat v dalších sportovních akcích. Ti, kterým se nezadařilo, budou
mít možnost znovu se přihlásit na zkoušky a napravit si reputaci. Je třeba
brát neúspěchy s nadhledem, i když je to někdy těžké. Lidé ani psi nejsou
stroje a občas nemají ten správný den. Svět se kvůli tomu ale určitě ne-
zboří! Text a foto Alena VANŽUROVÁ, Kynologický klub Lety

Kynologové uzavřeli podzimní sezonu


