
Peníze nebudou, obce musejí škrtat
STAROSTA LETŮ: JE TO STRAŠNÉ, ČEKÁME AŽ O 30 % NIŽŠÍ PŘÍJMY!

BMW shořelo. Může za to
žhář, a nebo hladová kuna?
Hlásná Třebaň - Hořícího černého vozu značky
BMW 380 si 14. 10. ráno všimla jedna z obyva-
telek chatové části obce Hlásná Třebaň-Rovina.
Vůz si zřejmě vyhlédl neznámý žhář a okénkem do
něj vhodil neidentifikovanou hořlavinu. Požár hasi-
li profesionálové z Řevnic i Berouna a dobrovolný
sbor z Hlásné Třebaně. Jako první dorazili hasiči z
Řevnic, ale auto bylo již celé v plamenech a nepo-
dařilo se ho zachránit. Policie zjišťuje, zda s ohněm
mají něco společného dvě osoby v bundách s kapu-
cemi, jež se v blízkosti auta ráno objevily. Jednou z
příčin požáru může být přehryzání kabelů kunou
nebo podobným zvířetem. Škoda na »bavoráku«
se odhaduje na 50 tisíc korun. (šm, vš)

Poberouní – Výrazně méně peněz poputuje
kvůli hospodářské krizi do kas obecních úřadů
v dolním Poberouní. Radnice už začínají škrtat
plánované akce a chystají krizová řešení.
„Krize dopadá i na příjmy obcí. Je to strašné. Če-
káme, že budeme mít o dvacet třicet procent nižší
příjmy. Není možné nic plánovat,“ uvedl starosta
Letů Jiří Hudeček. Tamní radnice proto na příští
rok nechystá žádné větší investiční akce. „Nemá-
me peníze ani na spoluúčast,“ řekl Hudeček.

Stejně jsou na tom třeba v Litni. „S propadem po-
čítáme. Jaký bude, nám ale zatím není nikdo scho-
pen říci, ani na finančním úřadě,“ uvedl liteňský
rychtář Karel Kliment. Podle něj už radnice chystá
návrh rozpočtu na příští rok. „Musíme se samo-
zřejmě výrazně krotit,“ řekl Kliment. 
Mnohé radnice si budou muset vzít úvěry, aby byly
schopny alespoň sehnat peníze na spoluúčast při
financování začatých akcí. „Budujeme vodovod a
vezmeme si úvěr 8,1 milionu. Ostatní akce musí-
me škrtnout,“ řekl starosta Svinař Vladimír Roz-
točil. Kvůli krizi se tak například rychta nepustí do
rekonstrukce školky a výstavby nového chodníku. 
Úvěr si budou brát i Řevnice, aby mohly spolufi-
nancovat výstavbu kanalizace, jejíž náklady jsou
přes 80 milionů. „Krize se nás dotkne, příjmy pů-
jdou určitě dolů. Intenzivně připravujeme rozpočet
a musíme v něm škrtat,“ sdělil starosta Miroslav
Cvanciger. Pavla ŠVÉDOVÁ

3. listopadu 2009 - 22 (506) 7 Kč

Octoberfest: Pijáci soutěžili, 
kdo dřív vypije půllitr piva

DO DNA!  Třetí Černošický Octoberfest se konal
v Mokropsích. Účastníci pivních slavností mohli
ochutnat několik značek tuzemských piv či změřit
síly v pijáckých soutěžích.    Foto NN M. FRÝDL

Důchodkyně se chtěla 
zabít »otráveným« pivem
Poberouní, Všenory – V posledních týdnech v
kraji přibylo pokusů o sebevraždy. Důvod?
Podzimní deprese.
Předminulý čtvrtek chtěla ukončit svůj život asi
šestasedmdesátiletá žena ze Všenor.  Nasypala si
všechny své léky do půllitru piva a vypila ho. Na-
štěstí zrovna v té době přišla sousedka, která za-
volala záchranku. „Paní jsme převezli na internu
do nemocnice, kde se podrobila ošetření. Po ně-
kolika dnech byla propuštěna,“ řekl šéf řevnické
záchranky Bořek Bulíček. Podle něj nejde o oje-
dinělý případ. Nevlídné počasí a tma působí nega-
tivně na psychiku lidí. Řevničtí záchranáři kvůli
tomu častěji zasahují u pokusů o sebevraždy a u
úrazů spojených s konzumací alkoholu.          (lup)

POČTRNÁCTÉ NA ŠUMAVĚ. Čtrnáctou podzimní
výpravu na Šumavu podnikli zadnotřebaňští tu-
risté. Za čtyři dny našlapali šedesát kilometrů. Na
snímku je menší část výpravy na vyhlídce nad Su-
šicí. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Pozor na podvodníky: Nabízejí brambory na uskladnění!
Poberouní – Nabízeli vám podomní prodejci brambory na uskladnění? Pak si dejte pozor, mohou to být
podvodníci, varuje policie.
Podle mluvčí policie Praha-venkov Markéty Johnové podvodníci - jeden muž a dvě ženy - v říjnu navští-
vili několik domácností a  nabízeli k prodeji brambory i cibuli. Oslovili starší lidi a tvrdili jim, že si bram-
bory objednaly jejich děti. Zatímco muž skládá brambory, jedna z žen si chce umýt ruce. „Důvěřivá dů-
chodkyně ji pustila do domu a platila dvoutisícovkou brambory. Druhá žena jí vracela zpět 400 Kč. Po
odjezdu si babička všimla, že jí chybí osmnáct tisíc,“ uvedla Johnová, podle níž je jedna z podvodnic hu-
benější, ve věku asi třiceti let, druhá je starší a silnější. Asi padesátiletý muž je střední postavy. Pohybují
se v autě zn. Škoda Felicie, zřejmě zelené nebo tmavomodré barvy. Policisté žádají občany, kteří by mohli
poskytnou jakékoli informace, aby tak učinili na nejbližším oddělení nebo na telefonní linku 158.        (pš)

Dlouholetý spolupracovník Našich
novin dostal Řád T. G. Masaryka
Řevnice – Mimořádného ocenění se dostalo dlouhole-
tému spolupracovníkovi Našich novin, obyvateli Řev-
nic Františku Šedivému. Z rukou presidenta České
republiky Václava Klause obdržel jedno u nejvyšších
státních vyznamenání - Řád T. G. Masaryka. 
Šedivý se zapojil do protinacistického i protikomunistic-
kého odboje a strávil dvanáct let v komunistických lág-
rech. Po roce 1989 vedl kroniku Zadní Třebaně. Loni se
na návrh NN stal čestným občanem této obce. Pane inže-
nýre, srdečně blahopřejeme! (Viz strana 2) (mif)

Do Letů přijede

svatý Martin
a další informace z našeho kraje
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Řevnice - President Václav Klaus
vyznamenal u příležitosti výročí
vzniku samostatného Českoslo-
venska třiadvacet osobností. Řád
T. G. Masaryka převzal ve Vladis-
lavském sále i řevnický občan,
někdejší politický vězeň a zadno-
třebaňský kronikář František ŠE-
DIVÝ. Ten letos v červenci oslavil
dvaaosmdesáté narozeniny.
Řád Tomáše Garrigua Masaryka II.
třídy Klaus Šedivému propůjčil za
vynikající zásluhy o rozvoj demo-
kracie a lidských práv. František Še-
divý se v době okupace aktivně úča-
stnil protinacistického odboje. Po
únoru 1948 se zapojil do boje proti
nové totalitě vydáváním a šířením le-
táků, organizováním ilegálních sku-
pin a útěků za hranice. 
„V roce 1952 jsem dostal čtrnáct let
basy za velezradu a špionáž. Většinu
jsem si odseděl v uranových tábo-
rech a na Mírově,“ vzpomínal před
časem v MF DNES Šedivý, který
kvůli komunistickému režimu přišel
o dvanáct let svého života. Po roce
1989 se stal čelným představitelem
Konfederace politických vězňů, kde
nyní zastává funkci místopředsedy, a
Klubu Milady Horákové, jehož je
předsedou. Svou životní zkušenost
předal veřejnosti i jako autor několi-
ka knih. Je členem Mezinárodního
sdružení PEN-klubů. Před časem v
MFD vzpomínal i na 17. listopad
1989.  „Šel jsem tehdy z lesa. Nad
Kladnem jsem uviděl polární zář.

Vzpomněl jsem si, že před první svě-
tovou válkou byla vidět Halleyova
kometa, před druhou válkou zase po-
lární záře. Řekl jsem si, že se asi ně-
co děje,“ řekl Šedivý. Jeho tušení se
naplnilo. V Praze se v ten večer roz-
hodovalo o dalším osudu země.
Když se komunistický režim bortil,
nemohl chybět. Byl dokonce v cent-

ru dění – pracoval přímo na Václav-
ském náměstí v nakladatelství Me-
lantrich. Hned začal pomáhat de-
monstrujícím studentům. „V práci
jsme trávili dny i noci,“ říká. Během
následujících dní se v Melantrichu
setkával s Václavem Havlem, Ale-
xandrem Dubčekem a dalšími. 
„Byly to nesmírně silné emotivní zá-
žitky. Když jsem viděl na Václav-
ském náměstí stoupat českosloven-
skou vlajku, měl jsem oči plné slz,“
přiznává. 
Změny prožíval naplno. „Byl to pro
mě citový šok. Uvědomil jsem si, že
to, o čem se mi po léta jen snilo, je
najednou tady,“ vysvětluje. Šedivý
míní, že je nutné komunistickou
minulost mladým stále připomínat:
„Je nutné ukázat, kdo byl kdo. Zlo
nemusí být potrestáno, ale musí být
pojmenováno.“      Pavla ŠVÉDOVÁ

Zadní Třebaň, Šumava – Další část
Šumavy prochodili na konci října
zadnotřebaňští turisté a jejich
přátelé. Čtrnáctá výprava nazva-
ná Šumavské hrady začala v Ho-
ražďovicích a skončila po šedesáti
kilometrech v Sušici.
Letos se na cestu vlakem nebo autem
vydalo 23 lidí. Po příjezdu do Ho-
ražďovic zamířily jejich kroky k 11
kilometrů vzdálené nádherné zříce-
nině Rabí. Ještě před ní mohli turisté
vidět zbytky hradu Prácheň nebo pů-
vabný kostelík nedaleko něj. Podél
řeky Otavy došli před setměním do
místa prvního noclehu. 
Ráno přivítalo všechny deštěm, na-
štěstí ne trvalým. Při prohlídce Rabí
a dopoledne ještě spadlo pár kapek,
ale nakonec nemusel nikdo vyndat
pláštěnku až do konce putování.
Drudý den vedla cesta přes Žichovi-
ce a Žihobce do Strašína, kde se na-
chází barokní kostel Narození Panny
Marie, odkud už nebylo daleko do
Nezdic. Tady se všichni po 17 kilo-
metrech chůze ubytovali na noc, nej-
dříve ale poseděli, zahráli si karty a

zazpívali za doprovodu harmoniky
Mildy Frýdla a kytary Jardy Ma-
touška.    
Nejnáročnějším dnem byl pátek – v
plánu bylo 22 kilometrů v terénu. Po
snídani výpravu čekal výstup na
horu Javorník a 197 schodů na vr-
chol zdejší rozhledny. Protože se po
posunutí času rychle stmívalo, zvlášť
v horách v lese, prohlídku hradu tu-
risté vynechali. Kašperk byl ale vi-
dět z vyhlídky na vrcholu Sedlo. Za
svitu měsíce a na pozadí obzoru pl-
ného červánků to byl opravdu neza-
pomenutelný pohled. To už se úplně
setmělo, takže poslední dva kilomet-
ry sestupu do Albrechtic bahnitou
lesní cestou byly náročné. Odměnou
byla příjemná hospůdka, kde se se-
dělo a zpívalo dlouho po půlnoci.
Zdeněk Frydrich si dokonce zatan-
coval na stole…. 
V sobotu výletníci došli ještě 10 ki-
lometrů do Sušice. Viděli Žižkův
vrch s památníkem i kapli Anděla
Strážce nad Sušicí. Po obědě pak vy-
razili vlakem do Třebaně. 

Lucie PALIČKOVÁ 

Chystejte si lampiony,
a nebo - draky!
Mateřské sdružení Broučci vás zve
na lucerničkový průvod, který se
koná v pátek 6. listopadu od 17.00. 
Sraz broučků s lucerničkami či lam-
pióny je před hasičskou zbrojnicí v
Zadní Třebani. Průvodem se vydáme
na Ostrov, kde na děti čeká překva-
pení a pohoštění v restauraci.
Všichni jste srdečně zváni i v převle-
cích broučků či jiného hmyzu. 
Dva dny nato - v neděli 8. 11. -
pořádají Naše noviny v pořadí už
šestou podzimní drakiádu. Na kopci
Vrážka mezi Zadní Třebaní a Řev-
nicemi na malé i velké od 14 hodin
čekají soutěže o nejhezčího i nejvýš
letícího draka. Hodnotit se bude i
originalita, takže šanci vyhrát máte
opravdu všichni. Pro vítěze jsou při-
pravené odměny. 

Petra HUMLOVÁ, (lup)

Františka Šedivého ocenil president
ŘÁD T. G. MASARYKA ŘEVNIČAN OBDRŽEL ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ DEMOKRACIE A LIDSKÝCH PRÁV

Turisté po Šumavě našlapali šedesát kilometrů
ČTRNÁCTÁ VÝPRAVA VEDLA Z HORAŽĎOVIC PŘES NĚKOLIK HRADŮ A ROZHLEDNU NA JAVORNÍKU

Poberouní i Podbrdsko oslavily vznik ČSR
Poberouní – Vznik Československé republiky si připomněli obyvatelé
několika obcí v dolním Poberouní i na Podbrdsku. 
V Řevnicích se tradičně setkání při příležitosti 91. výročí vzniku Českoslo-
venska uskutečnilo u pomníku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v před-
večer státního svátku. Ve Všeradicích zase ve stejný den uspořádali lampió-
nový průvod. „Spojen byl s položením věnců k pomníkům padlých,“ uvedl
starosta obce Bohumil Stibal. Vzpomínalo se i v Dobřichovicích. Tam sou-
bor Ludus Musicus ve velkém sále zámku uvedl pořad Snění o minulosti
aneb Kaleidoskop písní. Součástí byla i netradiční výstava nazvaná Idylická
doba 20. let minulého století. Další obce si výročí vzniku samostatného
státu připomněly vyvěšením státní vlajky. (pš)

CESTOU Z RABÍ. Zadnotřebaňští turisté si na svém podzimním putování Šu-
mavou prohlédli známý hrad Rabí. Foto NN M. FRÝDL

ŘÁD TGM. František Šedivý přebírá z rukou presidenta Václava Klause jed-
no z nejvyšších státních vyznamenání.    Reprofoto NN V. ŠEDIVÝ
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Liteň – Pokud jste už viděli nový český film Ať
žijí rytíři! a nebo se na něj právě chystáte, urči-
tě vám neuniknou akční scény z jízd malých
rytířů na koních. V roli malého Michala se sice
objeví Štěpán Krtička, při scénách na koních
ho ale alternuje čtrnáctiletá Maruška Holoub-
ková. Na natáčení, které se odbývalo i v našem
regionu, ji vozila její maminka Jitka.
Kam všude jste dceru vozila?
Několikrát jsme byli ve Vinařicích, kde měl štáb
zázemí na jednom statku. Ve stodole byla kosty-
mérna, jinde maskérna, kde Marušku maskovali.
Ona totiž představovala kluka, a tak ji musely
maskérky dlouhé vlasy stočit, dokonce dostala i
paruku s krátkými vlasy. Auty nás pak štáb rozvá-
žel na plac - do lesa nad Liteň, do lomů u Srbska... 

Jak se vaše dcera k natáčení dostala?
Natáčelo se loni v létě, o prázdninách. Což byla
výhoda - dceři je čtrnáct a chodí na víceleté gym-
názium. Dřív jsme bydleli na statku v Praze-Such-
dole, kde má švagrová koně a Maruška tam odma-
lička chodila do stájí. Když jí bylo sedm, dostala
od babičky vlastního koně – Vandu. Jezdila s ní na
závody. Každý rok se tam konala velká představe-
ní. Členové kaskadérské skupiny Caballos si dce-
ry všimli, když vystupovala na koni jako Indián-
ka, a oslovili ji.
Nevadí Marušce, že ve filmu představuje kluka?
Myslím, že ani moc ne. Pro ní je podstatné, že je
s koňmi. I když nejezdila na svém. Měla koně od
nějaké jiné slečny, který už byl vycvičený a ve
filmu několikrát hrál.
Některé kousky jsou nebezpečné, nebála jste se o
dceru?
Ty nejhorší scény se natáčely, když jsem tam ne-
byla. Viděla jsem je až ve filmu. Třeba scéna z lo-
mu Kobyla, kdy jede na koni a zastaví se těsně
před dírou. Některé honičky se mi zdály nebez-

pečné, ale ty nejtěžší scény dělali profíci. Maruška
naštěstí nemusela padat z koně.
Co filmu říkáte?
Byli jsme na premiéře, moc se mi to líbilo. Film je
zábavný, místy je to legrace, je tam hodně jízdy na
koních, plno vojska, ale nikde krev neteče ani ni-
koho nezabijí, taky dojde i na lásku. Moje druhá
dcera, šestiletá Eliška se bála jen jednou, jinak se-
děla, ani nedutala, občas se smála. Vlastně to měl
být seriál. Film je strašně sestříhaný, spousta zá-
běrů chybí.  
Setkala se Maruška i s herci? Třeba Pavlem
Křížem, Davidem Prachařem...
Myslím, že se spíš pohybovala ve skupině koňá-
ků. A když měla volno, měly děti v karavanu počí-
tačovou hru.
Vy jste na dceru vždycky čekala?
Zpočátku ano, hlídala jsem ji. Když jsem ale zjis-
tila, že je tam dobrý kolektiv, nechala jsem ji.
Mám v Litni spolužačku Hanku Chocovou, zavo-
lala jsem jí a šly jsme spolu vybírat brambory k
panu Čiperovi na Korno.             Pavla ŠVÉDOVÁ

Přinášíme předposlední díl seriálu
článků, které vyšly v Našich novi-
nách během uplynulých dvaceti let
a reagovaly na události v regionu.
Jedna z těchto či z dříve uveřejně-
ných událostí se stane Událostí
uplynulého dvacetiletí.
Která to bude se dozvíte na oslavě 20
let Našich novin v úterý 17. 11. od
15 hodin v řevnickém kině. Stále ješ-
tě nám můžete napsat, která událost
zaujala vás. Pište na adresu redak-
ce@nasenoviny.net. 
Co se stalo v letech 2007 a 2008?
Zde je krátký výběr titulků. Celé
články i všechny ostatní najdete na
adrese www.nasenoviny.net. 
V Karlštejně se vařilo silvestrovské
pivo (NN 1/2007), Ve Svinařích cho-
dilo na koledu šest králů (NN
1/2007), Rosák pořádal osmé mist-
rovství světa (NN 1/2007), Vánoce
záchranky? Žlučníky a - porody (NN
1/2007), Katastrofa, kterou nikdo
nepamatuje (NN 2/2007), Poberouní

ochromily závěje sněhu (NN
3/2007), Na masopustu prvně soutě-
žila i zvířata (NN 4/2007), 7. 7. 07:
Svatby a zase svatby! (NN 14/2007),
Novotná dostane bustu i minci (NN
18/2007), Cena NN patří Janě Čer-
vené z Řevnic (NN 20/2007), Hasiči
z Osova okresu jsou ozdoba (NN
23/2007).
Notičky daly domečku »šek« na pat-
náct tisíc (NN 1/2008), Tenistce
Navrátilové vrátili »ukradené« české
občanství (NN 6/2008), Karlštejn
chtěl od ČEZ milion, nedostane
ovšem ani korunu (NN 8/2008),
Parní vlak byl v obležení pasažérů
(NN 9/2008), Řevnice hostí Portu
(NN 12/2008), Čestné občanství pro
Zadnotřebaňské (NN 12/2008). Ce-
nu získali manželé Říhovi (NN
23/2008), Raketová základna z Brd
zmizí, vrátí se sem les (NN
25/2008), Nové logo Našich novin
rada vybírala z desítek návrhů (NN
26/2008). Josef KOZÁK

Ve filmu Michal, doopravdy Maruška
ZATÍMCO DCERA NATÁČELA FILMOVOU POHÁDKU, MAMINKA SBÍRALA NA KORNĚ BRAMBORY

Hledáme Událost dvacetiletí, pomozte nám ji najít!
O ČEM NEZÁVISLÝ POBEROUNSKÝ OBČASNÍK REFEROVAL V UPLYNULÝCH DVACETI LETECH - 12)

Kdo dostane Cenu NN?
Jasno bude už za pár dní
Poberouní – Možná už jen hodiny od okamži-
ku, kdy čtete toto vydání NN, zbývají do chví-
le, kdy redakční rada vybere letošního laureá-
ta Ceny Našich novin, člověka, který se podle
jejího mínění nejvíce zasloužil o povznesení
regionů Dolní Berounky a Podbrdska. Jeho
jméno bude zveřejněno na oslavě 20 let Našich
novin v úterý 17. 11. 2009 v řevnickém kině. 
Nositelem Výroční ceny za rok 2009 se stane
jeden z těchto kandidátů.
1. Pavel Blaženín, Černošice - za organizaci kul-
turního a veřejného dění v Černošicích
2. Stanislava Frýdlová, Zadní Třebaň – za dlo-
uholetou obětavou práci pro společenské dění v
regionu a za práci pro Naše noviny.
3. Petr Holý, Řevnice - za dlouholetou práci pro
národní házenou a za podporu sportu mezi dětmi
4. Miloš Chroust, Řevnice - za dlouhodobou po-
moc při pořádání kulturních akcí v regionu
5. Božena Musilová, Dobřichovice - za osvícené
vedení zadnotřebaňské málotřídky
6. Jiří Oberfalzer, Praha - za dlouholetou a sou-
stavnou podporu kultury a společenského dění v
dolním Poberouní I na Podbrdsku
7. Pavla Petrová, Leč -za dlouholetou a obětavou
práci s dětmi v lidové muzice Notičky
8. Dagmar Renertová, Řevnice - za mnohaletý
přínos regionální kultuře, za výchovu nových
generací umělců 
9. Vladimír Roztočil, Svinaře - za povznesení
podbrdského regionu, za dobré vedení Svinař
10. Ivo Tamchyna, Řevnice – za vedení a pomoc
divadelním »mládežníkům« i rozvoji kultury ne-
jen v Řevnicích Josef KOZÁK

TŘI KRÁLOVÉ. Tři Králové už několik vyrážejí 6. ledna na obchůzku Svi-
nařemi. Chodili i v letech 2007 a 2008. Foto ARCHIV

PŘI NATÁČENÍ. Maruška Holoubková, maskovaná za kluka.  Foto Jitka HOLOUBKOVÁ
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Posvícení: Dorazí Martin, zahrají kapely
LETOVŠTÍ SI NA POČEST »SVÉHO« PATRONA PŘIPRAVILI BOHATÝ PROGRAM I LÁKAVÉ POCHOUTKY

Lety - Svatý Martin na bílém koni
a s celou družinou dorazí podle
tradice na letovské posvícení. To se
letos koná v sobotu 7. listopadu.
Letovští si na počest »svého« světce
připravili bohatý program. Na místní
návsi ho už v deset hodin dopoledne
zahájí vystoupení dechovky Žižko-
vanka. »Plechy« v pravé poledne
vystřídají muzikanti ze skupiny
Cluaran hrající irskou, skotskou a
bretaňskou hudbu. Ještě než ve
13.45 dorazí svatý Martin a jeho
doprovod, bude návštěvníky od

13.00 bavit staropražská kapela Tře-
husk. Po Martinově zdravici a odjez-
du zahraje ještě ve 14.00 skupina

Nadoraz a v 16.30 kapela Vlak na
Dobříš. Pro malé i velké je od 16.00
připravena tradiční soutěž v pojídání

koláčů a všichi se také mohou těšit
na vyhlášené zabíjačkové pochoutky
mistra řezníka Šimpacha z Neumě-
tel. Miloslav FRÝDL

V Berouně vystoupí slavná britská kapela 
Beroun - Výjimečnou rockovou show zažije Beroun. V sobotu 14. listopa-
du v sále místního Společenského domu Plzeňka vystoupí známá britská
kapela The Levellers.
Muzikanti z Ostrovů absolvují právě evropské podzimní turné Frankfurt -
Hannover - Norimberk - Bochum - Brémy - Hamburg - Berlín - Bristol -
Leeds - Londýn. Jeho jedinou zástávkou v Česku bude právě Beroun.
„Levellers zaznamenali obrovský úspěch s posledním albem Letters From
The Underground, které se stalo nejúspěšnějším počinem souboru za posled-
ních deset let,“ uvedl Miloš Kebrle z agentury, která berounský koncert pořá-
dá.  „Za dvacetiletou historii prodali Levellers přes 6 milionů desek. V 90. le-
tech minulého století získali nejvíce platinových, zlatých a stříbrných desek
ze všech britských skupin,“ dodal.
Koncert začíná ve 20.00 hodin, předkapelou bude manchesterská ska/reggae
skupina Sonic Boom Six! Vstupenky na stání za 480, k sezení na balkoně za 
560 korun. (mif) 

Na advent se chystá
speciální várka piva
Karlštejn - Soubory z okolí i z dale-
ka. Vánoční výrobky. Místní víno i
pivo. To všechno nabídne III.
Karlštejnský advent.
Čtyři adventní neděle - 29. 11., 6., 13.
a 20. 12. - se mají obyvatelé i návš-
těvníci Karlštejna na co těšit. Zdejší
radnice pro ně ve spolupráci s Našimi
novinami chystá bohatý program.
Vystoupí soubory Klíček, Kolíček a
Modřenec, zatancují Proměny, zazpí-
vá soubor Bonbon, hrát budou kapely
Kapičky, Rakovnickej Potok či Tře-
husk. Betlémskou hru předvede diva-
dlo Tereza, speciální vánoční prog-
ram připravují děti z karlštejnské i li-
teňské školy. Kromě toho je na
všechny dny připraven stylový jar-
mark s vánočními ozdobami, svícny,
keramikou, pletenými výrobky atd. K
dostání budou perníky, trdla, preclíky
i zdejší víno. Karlštejnský podnikatel
Jiří Chyba uvaří speciální várku tři-
náctistupňového piva Karlíček.  (mif)

POSVÍCENSKÉ KOLÁČE. Také letos o posvícení budou na letovské návsi
soutěžit malí i velcí v pojídání koláčů. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
7. 11. 18.00 JÁNOŠÍK: PRAPODIV-
NÁ HISTORIE
14. 11. 18.00 VZHŮRU DO OBLAK

KINO ŘEVNICE
4. 11. 20.00 LOUISE
6. 11. 20.00 JULIE A JULIA
7. 11. 16.00 G-FORCE
7. 11. 20.00 ROZERVANÁ OBJETÍ
11. 11. 20.00 BRONSON
13. 11. 20.00 NÁVRH
14. 11. 16.00 VZHŮRU DO OBLAK
14. 11. 20.00 MARY A MAX

KINO MÍR BEROUN
3. 11. 17.30 a 20.00 PROTEKTOR
4. 11. - 5. 11. 18.30 (Čt 17.30) HANEBNÝ
PANCHARTI
5. 11. - 13. 11. 17.30 a 20.00 (Čt 20.30, Po-
St 17.30) 2BOBULE
7. 11. 15.30 KRTEK O VÁNOCÍCH
9. 11. - 11. 11. 20.00 NÁHRADNÍCI
14. 11. 13.30 SHREK
14. 11. 15.30 SHREK 2
14. 11. 17.30 SHREK TŘETÍ + překvapení
14. 11. 20.00 HANEBNÝ PANCHARTI
15. 11. - 18. 11. 18.30 (Út 17.30, St 20.00
ULOVIT MILIARDÁŘE
17. 11. 20.00 KLÍČEK

CLUB KINO ČERNOŠICE
3. 11. 20.00 ÚNOS VLAKU 1 2 3
8. 11. 16.00 G - FORCE
10. 11. 20.00 BRÜNO
15. 11. 16.00 VZHŮRU DO OBLAK
17. 11. 20.00 PROTEKTOR 

KINO RADOTÍN
6. 11. 17.00 a 19.30 OPERACE  DUNAJ
8. 11. 15.00 CIRKUS  HURVÍNEK
8. 11. 17.00 a 19.30 ROZERVANÁ OBJETÍ 
13. 11. 17.00 a 19.30  G. I. JOE
14. 11. 17.00 a 19.30 VICKY  CRISTI-
NA  BARCELONA
15. 11. 15.00 KRTKOVA  POHÁDKO-
VÁ  DOBRODRUŽSTVÍ  
15. 11. 17.00 a 19.30 KLÍČEK

Společenský dům Zadní Třebaň vás zve v sobotu 14. 11. na

ZABIJAČKOVÉ HODY
Volně k prodeji jitrnice, jelita, tlačenka a polévka 

(do přinesených nádob).

Od 20.00 POSEZENÍ S KYTARAMI. Hrají NEZMAŘI Praha.

REZERVACE A OBJEDNÁVKY NA TEL.: 604 631 290

Pilarová zavzpomíná na Semafor i na Matušku
Řevnice - Na své angažmá v legendárním divadle Semafor i společné
účinkování s giganty české popmusic Karlem Gottem a Waldemarem
Matuškou bude v Řevnicích vzpomínat známá zpěvačka Eva Pilarová.
Předvánoční koncert první dámy české populární hudby Evy Pilarové se v
řevnickém kině uskuteční ve středu 18. listopadu od 19.00 hodin. Několi-
kanásobná Zlatá slavice bude vzpomínat na působení v divadlech Semafor i
Rokoko, za doprovodu své skupiny uvede hity, které svého času nazpívala s
Waldemarem Matuškou a Karlem Gottem, swingové skladby i známý Mon-
tiho čardáš. Vstupenky si můžete zajistit v předprodeji na tel.: 257 720 847.
Více informací na www.nasenoviny.net. (mif) 

Ochotníci uklidili divadlo a chystají zdravici
Řevnice – Lesní divadlo v Řevnicích je zazimované – velká říjnová brigáda
ukončila letošní herní sezonu. Ochotníci uklidili areál, lavice i »prezident-
skou lóži«. V současné době amatérští herci, scenáristi, kulisáci, kostyméři i
režiséři částečně odpočívají, nebo se zvolna připravují na následující rok.
Letos ovšem ještě musí vytvořit oslavnou zdravici, neboť jeden z předních
řevnických ochotníků Ivo Tamchyna v listopadu očekává příchod dalšího ze
svých kulatých životních jubileí. „K tomu mu moc a moc gratuluju. U ostat-
ních mladíků to tolik neprožívám a neřeším, ale u tohoto si dám záležet,“
řekla ochotnice Marie Šímová, která v divadle skoro výsadně vystupuje s
Ivem Tamchynou v rolích partnerů. „Bez něj si svůj prkenný i neprkenný ži-
vot už těžko představím,“ dodala. (šm) 

Tipy NN
* Skupina Chudinkové zahraje 3. 11.
od 17.00 ve Fürstově sále Dobřicho-
vice. (vlc)
* Koncert houslistky Jany Vonáško-
vé-Novákové a klavíristy Petra Nová-
ka se koná 3.11. od 18.30 v ZUŠ
Černošice. Zazní skladby W. A. Mo-
zarta, K. Pexidra, K. Janovického a
L. Sluky. Jana VAVŘÍNKOVÁ
* Výstava obrazů Yvonne Baalbaki,
která používá techniku voskové ole-
jové barvy a barevných pastelů, je od
4. do 29. 11. přístupná v Modrém do-
mečku Řevnice.    Šárka HAŠKOVÁ
* Íránský kytarista Shahab Tolouie
a Shahab Tolouie Trio koncertují 4.
listopadu od 20.00 v berounské ka-
várně Jiná káva. (mif)
* Loutkové představení O Sněhur-
ce sehraje Teátr Víti Marčíka 5. 11.
od 17.00 v sále České pojišťovny
Beroun.  Vstupné 50 Kč.            (mik)
* Koncert slovenského muzikanta
Petera Lipy můžete absolvovat 6. 11.
od 20.30 v Clubu Kino Černošice.
Vstup 150 Kč. (mis)
* Kapela Murphy Band hrající mo-
derní americké rhytm & blues, funk
i soul vystoupí 7. 11. od 20.00 v pi-
vovaru Berounský medvěd v Berou-
ně.  Zahraje i skupina Schodiště. Vs-
tupné 150 Kč.         Miloš KEBRLE
* Kapely Zrní a Pink Floyd revival
koncertují 7. 11. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 90 Kč.  (mis)
*  Pohádku pro malé i velké nazva-
nou Královská moudrost sehraje 12.
11. od 17.00 v sále České pojišťovny
Beroun divadlo Já to jsem. Vstupné
50 Kč. Miloš KEBRLE
* Koncert kapel False Hope a ital-
ské Jet Market se koná 12. 11. od
20.30 v Clubu Kino Černošice. (mis)
* Skupina Sto zvířat představí svůj
program Postelový scény 13. 11. od
20.30 v černošickém Clubu Kino.
Vstupné 200 Kč. (mis)
* Sdružení profesionálních hudební-
ků - absolventů pražských konzerva-
toří vystupující pod názvem Jazz Ef-
terrätt zahraje 14. 11. od 20.30 v Clu-
bu Kino Černošice. (mis)
* Prodejní výstava Květinové deko-
race je od 15. 11. do 6. 12. instalová-
na v sále Dr. Fürsta v Dobřichovi-
cích. Otevřeno čtvrtek - neděle od 12
do 19.00.    Martina DVOŘÁKOVÁ
* Oslava 20. výročí od sametové re-
voluce se koná 17. 11. od 19.00 v
Modrém domečku Řevnice. Setkání
zahájí zpěvem Modlitby pro Martu
Lucie Kukulová, z terasy domečku
budou vypuštěny čínské lampiony se
svíčkami. Šárka HAŠKOVÁ
* Výstavu Toulky českým světem
můžete do 21. 11. zhlédnout v Mod-
rém domečku Řevnice. K vidění jsou
fotky Jana Černého, studenta střední
školy fotografické, filmové a televiz-
ní, který byl klientem oddělení CES-
TA v Řevnicích.   Šárka HAŠKOVÁ
* Výstava Bylo - nebylo: Berounsko
před listopadem '89 potrvá v beroun-
ském Muzeu Českého krasu do 6. 12.
Výstava připomene realitu brigád
socialistické práce, pionýrských slibů
a cvičení civilní obrany, ale také kaž-
dodenní starosti a radosti posledních
roků komunismu. David PALIVEC



Po patnácti letech budou v obci hasiči
Vstoupili jsme do předposledního
měsíce roku a zastupitelstvo obce za-
číná připravovat plán práce a rozpo-
čet na poslední rok volebního ob-
dobí. Prioritou bude zahájení stavby
vodovodu a kanalizace v obci.  Státní
fond životního prostředí žádáme o
dotaci na tuto akci a jsme přesvědče-
ni, že uspějeme. Pokud dotaci získá-
me, věříme, že v srpnu zahájíme stav-
bu. Předpokládaná doba prací je tři
roky, čímž připravíme novému zastu-
pitelstvu dostatek práce a starostí s
realizací projektu. Přes to, že se jed-
ná o velkou akci, nemůžeme na její
úkor zastavit další aktivity, které se

podařilo nastartovat. Nadále budeme
podporovat kulturní i společenský ži-
vot v obci a nezapomeneme ani na
údržbu zeleně, včetně udržování po-
řádku. Samozřejmostí bude i nadále
snaha o získávání dotací na rozvoj
naší obce - mateřská škola, rozšíření
muzea, vybavení hasičů, atd.       
Možná se ptáte, proč vybavení hasi-
čů. Odpověď je jednoduchá. Po 15 le-
tech nečinnosti se podařilo dát doh-
romady mladý kolektiv, který vytvoří
požární zásahovou jednotku obce,

jak nám předepisuje zákon. Věřím, že
jednotka oživí dobré jméno hasičů v
obci a naváže na činnost předchozích
generací hasičů, kteří byli jednou z
hybných pák života v obci.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili lam-
pionového průvodu a položení věnců
pořádaného na počest 91. výročí
vzniku samostatného Českosloven-
ska. Letošní účast asi 120 občanů
předčila i loňský rok a věřím, že v
roce příštím bude minimálně stejná. 
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic  

22/2009

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže
Chrustenice - Všeradice 1:1 (0:0) 
Branka: Urban 
Všeradice - Svatá 3:0 (1:0) 
Branky: Urban, Kulhavý, Bouček 

B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Mořinka - Všeradice B 1:3 (1:2) 
Branky: Gálik 2, Dufek 
Všeradice B - Osov 4:0 (3:0) 
Branky: Hruška2, Dufek, Šebek st. 

Dorost
I. A třída krajské soutěže
Nižbor - Všeradice 4:1 (2:0) 
Branka: Vynš 
Všeradice - N. Jáchymov 2:1 (1:1) 
Branky: Artl, Pišvejc 

Žáci - Okresní přebor Beroun
Neumětely - Všeradice 1:1 (1:0) 
Branka: Hüttner
Všeradice - Tetín 11:0 (6:0) 
Branky: Pišvejc 4, Silbernágl 2,
Denk 2, Švejda, Neugebauer, Prech 

DRAKŮM SE LÉTĚT NECHTĚLO.
Rok se sešel s rokem, nastal podzim a
doba posvícení. Minulý víkend hos-
podyňky na Vižině pekly koláče,  vy-
krmené  husy a řízky. Fotbalisti slavi-
li na hřišti vítězství nad Chodouní,
děti na drakiádě pouštěly draky. Vítr
nevál zrovna příznivý, a tak vytrvalci,
kteří pobíhali po hřišti se snahou, že
drak si to přeci jen rozmyslí a vzlét-
ne, byli odměněni sladkostmi. 
Večer si osm desítek dospěláků přišlo
zatančit do místního sálu v Euro-
pajzlu. K tanci a poslechu hrála sku-
pina Sortiment. A jak to o posvícení
bývá, zábava nevázla ani v neděli a v
pondělí na pěkné hodince.

Jana FIALOVÁ, Vižina
Foto Kamil HRZAL
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Žáci »smetli« Tetín 11:0
JAK SI VEDLI FOTBALISTÉ VŠERADIC

Liteňští vymění všechna pouliční světla
Liteň – Poslední letošní investiční akcí liteňské radnice je rekonstrukce
veřejného osvětlení - do konce roku vymění všechna pouliční světla.
„Máme vyměněno asi 90 % procent světel. Do listopadu to chceme zvlád-
nout kompletně v celé Litni i Bělči,“ uvedl starosta městyse Karel Kliment.
Na výměnu získala obec dotaci dvě stě tisíc korun. „Dřív jsme měli neeko-
nomická světla, teď dáváme výbojky ekonomické, protože náklady na elekt-
řinu jsou neúnosné. Doufáme, že se díky výměně sníží,“ řekl Kliment.     (pš)

Z podbrdského kraje
* Práce na výstavbě vodovodu a vo-
dárny pokračují ve Svinařích. „Do
konce roku by měla být vodárna s úp-
ravnou vody, která je nově postavena
v Halounech nad hostincem, propo-
jena s vrty,“ řekl starosta Svinař Vla-
dimír Roztočil. Příští rok budou po-
dle něj práce pokračovat na výstavbě
rozvodů. Obec si ale bude muset na
dostavbu vzít úvěr ve výši asi 8,1 mi-
lionu korun. (pš)
* Pět propanbutanových lahví o váze
10 kg ukradl z 19. na 20. 10. z oplo-
ceného ochranného koše u Jednoty v
obci Vižina neznámý zloděj. Způso-
bil škodu 5 690 korun.                   (šm) 
* Martinské slavnosti pořádá ve st-
ředu 11. 11. lochovický Klub Bet-
lém. Sraz účastníků lampionového
průvodu je v 16.00 ve dvoře obecní-
ho úřadu Lochovice. V pondělí 16.
11. je od 13.00 do 18.00 na programu
Adventní dílna.                              (mif)

Svinaře: Rekordní
počet narozených dětí
Svinaře – Jedenáct nových občán-
ků přibylo letos ve Svinařích. Sta-
rosta je slavnostně přivítá na akci,
která se koná 20. listopadu.
„Tolik dětí se tu ještě nenarodilo.
Většinou je to tak pět šest dětí,“ sdě-
lil svinařský starosta Vladimír Roz-
točil s tím, že se jedná jak o děti zdej-
ších rodáků, tak i nově přistěhova-
lých. Zatímco v minulosti se vítání
občánků konalo na radnici, tentokrát
se bude premiérově odbývat na zdej-
ším zámku. 
„Bude to poměrně hodně lidí, takže
bychom se na radnici nevešli. A sýp-
ka na zámku má své kouzlo. Konalo
se tam už i několik svateb,“ uvedl
Roztočil. Děti od radnice dostanou
zlatý přívěsek se svým znamením
zvěrokruhu a další dárkové předmě-
ty. (pš)
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Rumunsko, Gerník - Do rumunské
vesnice Gerník obývané od první
čtvrtiny 19. století Čechy se zkraje
září vydala malá výprava od Be-
rounky. Minule jsme trojici účast-
níků vyprovodili na šestnáct kilo-
metrů dlouhou pěší túru do jiné
české vsi Rovensko. Přiblížila se
noc, když poutníci zjistili, že farář,
který je měl odvézt autem zpět do
Gerníku, jim nečekaně ujel.   (NN)
Malér. Velebný pán už je kdovíkde  a
telefonem ho nedoženeme - signál je
v těchto končinách jen málokdy. V
překladu to znamená, že skoro ni-
kdy. A nikde. Pokouším se sehnat ji-
né auto, marně. Běžný osobák přes
cestu plnou kamenů, kořenů, výmo-
ly do (ani z) Rovenska neprojede a
pan Veverka, který vlastní »teréňák«
a dopravu za peníze provozuje, ten-
tokrát jet odmítá: „Vzal bych vás,
vzal, i když je to velká dálka, ale
kvůli babičce dnes jet nemůžu.“
Chápeme. Pan Veverka je vnuk čer-
stvé nebožky paní Pražákové.
Nakonec ulovím Štěpána Mojžíše.
Má sice za sebou už několik kořalek
i piv, a nezapře to, i kdyby nakrásně
chtěl, ale je majitelem traktůrku s
vlekem a nadto se nezdráhá vyrazit

do nastávající noci směr šestnáct ki-
lometrů vzdálený Gerník. Máme

sice trochu obavy, jak tohle dopadne,
ale jiná možnost se stejně aktuálně
nenabízí. Koneckonců – přijeli jsme
i za dobrodružstvím. 
Na dno vlečňáku Štěpán podestýlá
slámu, na kterou hned uléhá v tuto
chvíli ještě vysmátý starosta Všera-
dic. Nymburský ředitel i já se uvele-
bujeme na »kozlíku« za šoférem a
můžeme vyrazit. Rychlostí chůze
zdoláváme stejnou stezku, kterou
jsme sem přišli. Na prudké, několi-
kasetmetrové srázy, po jejichž úbočí
jsme se šplhali dopoledne, se snažím
nedívat ani nemyslet. Koneckonců,
jsme v rukách božích – Štěpán nám
to sdělil bezprostředně poté, co se
domodlil u křížku na rozcestí v lese.
Stavíme u každé salaše, všude náš
řidič důkladně a dlouho zjišťuje, co
je nového, všude musíme koštovat
slivovici, mnohde ještě teplou, právě
vypálenou. U té poslední natrefíme
na Rumuna s koňským povozem. 

„Zná zkratku,“ září našemu průvod-
ci blažený úsměv na tváři, když nás
zpravuje o tom, že následující část
cesty bude směr určovat domorodec.
Další hodinu tedy krokem jedeme za
rumunským pastevcem, pak se naše
cesty po důkladném loučení rozdělí.
Rumun vlevo, my vpravo. Po dalších
dvaceti minutách už se spouštíme,
samozřejmě ve všeokolní neprostup-
né tmě, z prudké stráně, kličkujeme
mezi kořeny a balvany, co chvíli to
vypadá, že se musíme zvrhnout. Sta-
rosta Stibal vztekle skřípe zuby a pli-
ve slinu za slinou, ředitel Benák a já
raději mlčíme, dusna je i tak dost.
Štěpán pálí cigaretu od cigarety a
ujišťuje nás, že ví, co dělá. Když ale
konečně sešplháme do údolíčka, k
jakémusi potoku, vyrazí nám dech:
„Netuším, kde jsme!“ Je půlnoc, pu-
tujeme bezmála čtyři hodiny a výsle-
dek? Ztratili jsme se v horách. 
(Pokračování) Miloslav FRÝDL

V rukách božích, ztraceni v horách...
MINIVÝPRAVA OD BEROUNKY SE VYDALA PO STOPÁCH ČECHŮ NA RUMUNSKO-SRBSKÉM POMEZÍ - 3)

Gerník, Rumunsko – Jedenáct set
kilometrů a tři státy musela projet
poberounská hudební skupina
Třehusk, aby zahrála na havel-
ském posvícení krajanům v ru-
munském Banátu. Poprvé ve své
pětadvacetileté historii byla kape-
la pozvaná tak daleko na východ.
Když jsme v neděli před polednem
dorazili do horské vesničky Gerník,
právě končila v kostele sváteční mše.
Zatímco ženy v krojích zamířily
domů, kroky mužů v tmavých oble-
cích a kloboucích na hlavách vedly
rovnou do místního hostince.
„Kamarád slaví padesátku, pojďte
nám zahrát,“ poprosil nás nedlouho
po příjezdu Véna Pieček, u kterého
jsme bydleli. Po probdělé noci v autě
jsme vzali nástroje a vyrazili do hos-
tince. Staropražské písničky i ty ji-
hočeské místní skvěle uměli. A tak
zpívali s námi. „Tohle je náš Karel
Gott,“ seznamovali nás štamgasti s
místním rodákem. S několikanásob-
ným slavíkem neměl společné jen
křestní jméno, ale i chuť do zpěvu. 

Oslavenec Josef Mašek, kterému ov-
šem nikdo ve vsi neřekne jinak než
Zelí, pak všechny pozval na domácí

slivovici. Protože večer následovala
ve zdejším kulturním domě posví-
censká zábava, po několika hodinách

naší produkce všichni zamířili do-
mů. A my do postele, aspoň na pár
minut. Po osmé už jsme ale zase byli
na sále, tentokrát s místní kapelou,
kterou jsme střídali na pódiu. Hned
od první písničky byl plný parket.
Tancovali staří, mladí, holky s chlap-
ci i děvčata společně. A všichni měli
výdrž! Vždyť jeden »kus« místní ka-
pely trval někdy i déle než sedm osm
minut. „To se mi moc líbí, střídá se
sloka, mezihra, sloka, mezihra,“ po-
chvaloval si u stolu basista Miloš
Chroust. Na parketu už tak optimis-
tický nebyl - svižný valčík vzdal
hned po páté sloce.  
Pondělní výlet nám trochu zkompli-
kovalo počasí. Od rána pršelo, po
kopcích se válela mlha. Autem jsme
dojeli do druhé české vesnice Bígru,
do Rovenska už jsme se přes hlubo-
ké louže a bláto autem nedostali.
Večer se v hospůdce u Piečků zase
hrálo, tentokrát společně s místními
hudebníky, které jsme na oplátku po-
zvali do Poberouní na příští festival
Staročeské máje.   Pavla ŠVÉDOVÁ

VÍTEJTE V ROVENSKU! Hlavní »třída« české vesnice Rovensko v rumunských horách. Foto NN M. FRÝDL

S Třehuskem si zazpíval rumunský Karel »Gott«
STAROPRAŽSKÁ KAPELA OD BEROUNKY VYHRÁVALA NA HAVELSKÉM POSVÍCENÍ V RUMUNSKÉM BANÁTU

VZAL NÁS ŠTĚPÁN. Auto jsme nesehnali, takže nám přišel vhod Štěpán s
traktůrkem. Na začátku cesty jsme se ještě usmívali...     Foto NN M. FRÝDL

MUZIKANTI. Zprava kapelník muziky rumunských Čechů Josef Pieček, je-
ho bratr Václav, Miloš Chroust a Miloslav Frýdl.      Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Starosta vyhlásil válku sprejerům
V DOBŘICHOVICÍCH VANDALOVÉ PONIČILI SOCHY, PROBLÉMY SE SPREJERY MAJÍ I DALŠÍ OBCE

Poberouní – Proti sprejerům vytá-
hl do boje dobřichovický starosta
Michael Pánek. „Poslední kapkou
bylo, když nám postříkali sochy v
našem sochořadí," řekl Pánek. Se
sprejery mají problém i další obce.
Počmárané zdi, garážová vrata, nád-
raží... Tak to vypadá v Dobřichovi-
cích. Když se objevily nápisy i na
sochách, rozhodl se starosta města
Michael Pánek zakročit. „Podle mě
to nedělají skuteční sprejeři, ale je to
normální klukovina. Možná ani ne-
tuší, že se dopouštějí trestného činu
poškozování cizí věci, za který hrozí

až osm let,“ uvedl Pánek, který se
rozhodl pachatele odhalit. Spojil se
kvůli tomu se zdejší školou a společ-
ně vypátrali možné podezřelé. 
„Navrhl jsem jim, že je nechci tres-
tat, ale musí s kamarády nápisy ods-
tranit. Cílem tažení proti čmárání po
cizích fasádách a plotech není dostat
někoho do vězení, ale skoncovat s
vandalismem v Dobřichovicích,“

řekl Pánek. Ten do školy vyslal i st-
rážníky městské policie, kteří stu-
denty seznámili s následky tohoto
počínání. „Chceme pořídit kamery,
abychom mohli pachatele chytit pří-
mo za ruku,“ uvedl Pánek. Podle něj
už sprejeři ve městě napáchali škody
za několik set tisíc korun.
I v sousedních Letech mají se spreje-
ry problém, podle Hudečka ale ne v

takovém měřítku jako v Dobřicho-
vicích. V Řevnicích najdete několik
nápisů, nově na Palackého náměstí.
„Větší problém jsme ale zatím neza-
znamenali,“ dodal starosta města
Miroslav Cvanciger.
„V Litni jsme měli se sprejery potíže
na jaře. Postříkali zadní část kina.
Byli to místní, se kterými jsme si to
už vyřešili,“ uvedl liteňský starosta
Karel Kliment.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Dle paragrafu…
KRADLI V MODLITEBNĚ. Sta-
vební materiál za více než čtvrt mili-
onu korun odnesl neznámý zloděj 26.
10. ze stavby modlitebny v Černoši-
cích. Stavbyvedoucí firmy oznámil
policistům odcizení sta kusů ocelo-
vých stojek k bednění pod železobe-
tonový strop i dvou přepravních
palet. Celková škoda činí 266 000 ko-
run. (pš)
UTEKLI OD KRÁDEŽE. Od ne-
dokončené krádeže pohonných hmot
utekli její pachatelé 22. 10. odpoled-
ne na parkovišti u dobřichovického
nádraží. Zloději se asi něčeho lekli a
krátce po proděravění nádrží z místa
zmizeli. Za tří aut vyteklo 30 litrů
benzinu. Krádeže pohonných hmot
na tomto parkovišti jsou časté.      (vš)
PŘEVRÁCENÉ AUTO.  Již nejmé-
ně třikrát někdo otočil na střechu či
na bok starší vůz odstavený u řevnic-
kého nádraží. Škodu 105 přihlášenou
na Řevničana, který se v obci nezdr-
žuje, naposledy někdo otočil v noci
na 24. 10. Z auta vytékaly pohonné
hmoty a rozsypaly se střepy.          (vš)

Z našeho kraje...
* Lékařská služba první pomoci je k
dispozici v Řevnicích v ulici Mařá-
kova 1080. Provozní doba je od pon-
dělí do pátku od 19 do 7.00. V sobo-
tu, neděli a ve svátky nepřetržitě. Te-
lefon: 257 721 777, sms pro neslyšící
602 333 737.  (pš)
* Podzimní brigádu před dušičkami
uspořádali na zadnotřebaňském hřbi-
tově zdejší turisté. Ti si totiž před pár
lety vzali hřbitov do péče a od té do-
by tu uklízejí, sekají trávu, čistí a
zdobí vstup i márnici.                    (šm)

Karlštejn – Vyrobit si vlastní šperk z ovčí vlny
nebo adventní kalendář můžete během listopa-
du v karlštejnské rukodělné dílně Krasohled.

„Výtvarný obchůdek a dílnu ovládly na podzim
výtvarné kursy. Úspěšně jsme tak vyrobili spous-
tu podzimních věnců a nejrůznějších dekorací.
Největší úspěch měl kurs smaltování na vařiči.
Ten se pro velký zájem dokonce opakoval,“ uved-
la organizátorka Renata Fraňková. 
Také v listopadu se v dílně několik kurzů usku-
teční. Hned 6. 11. si zájemci od 17.00 mohou vy-
robit šperk z ovčí vlny. V úterý 10. 11. se v dílně
budou vyrábět dárky z bavlnek. „V pátek 13. 11.
pomalujeme technikou stíraná malba přes šablonu
bavlněné tašky na vánoční nákupy,“ uvedla
Fraňková. Adventní kalednáře se účastníci kursu
naučí vytvářet z látky 17. 11.    Pavla ŠVÉDOVÁ

Lumen chystá přednášky
Dobřichovice - Přednášky psycholožky Jany
Doksanské chystá centrum Lumen. 
První přednáška  na téma Školní zralost se usku-
teční 10. 11. od 17.00 v budově klubu dětí Lumek
(Palackého 127). Další je naplánována na 24. 11.
od 17.00 na stejném místě. Tentokrát se bude ho-
vořit na téma Předškolák – volba kurzů aneb Jak
moc zatížit potomka. Vstupné se neplatí. (pš)

Stavět začnou 1. 12.
Kde? To ještě nevědí
Řevnice – Výstavba kanalizace za
osm desítek milionů bude v Řevni-
cích odstartována 1. prosince. 
„Ještě ale nemáme s dodavatelskou
firmou upřesněno, kde konkrétně se
začne,“ uvedl řevnický starosta Mi-
roslav Cvanciger s tím, že zkraje lis-
topadu se kvůli tomu uskuteční pra-
covní schůzka. Dostavba kanalizace
se týká zejména části Selec a ulic
směrem na Zadní Třebaň. Kanaliza-
ce ještě není ani v Mníšecké. „V
současné době chybí kanalizace asi
ve dvou pětinách Řevnic, celkem se
jedná o 13 kilometrů,“ dodal Cvan-
ciger. (pš)

V Krasohledu organizují kursy
KARLŠTEJNSKÁ DÍLNA VÁS NAUČÍ VYRÁBĚT ŠPERKY ČI KALENDÁŘE

Karlštejnský kemp vydělal milion a čtvrt
Karlštejn – Přibližně jeden a čtvrt milionu korun vydělala letos radni-
ce v Karlštejně na provozu zdejšího kempu. 
„Lidí přijelo přibližně stejně jako loni. Ubylo ale karavanů,“ potvrdil sta-
rosta městyse Miroslav Ureš. Podle něj převládali Češi, největší zájem byl o
ubytování v chatičkách. „Máme jich tu deset. Tři dvoulůžkové a zbytek čtyř-
lůžkových. Ještě jednou tolik bychom asi potřebovali,“ míní Ureš. Z provo-
zu kempu letos do kasy poputuje asi 1,3 milionu korun. „Příjmy jsou stejné,
rozdíl je asi deset tisíc, což je zanedbatelné. Bohužel se ale zvýšily výdaje.
Ceny totiž rok od roku stoupají,“ uvedl Ureš. Nejvíce lidí přijelo do kempu
v srpnu, naopak slabší byl červenec. „Nepřálo nám počasí,“ dodal Ureš. (pš)

Opravu potoka zdržují úředníci
Karlštejn – V kritickém stavu je koryto potoka
v Karlštejně. Kamenné zídky se na mnoha mís-
tech rozpadají. Na podzim se mělo začít s opra-
vou. Ale nestalo se.
„Vše zdržuje ministerstvo dopravy,“ uvedl karl-
štejnský starosta Miroslav Ureš, jež podle něj stá-
le řeší, zda břeh potoka budou lemovat svodidla či
patníky. „My i památkáři jsme chtěli zachovat pat-
níky, ale Správa a údržba silnic (SÚS) chce svodi-
dla. Už dva měsíce to ministerstvo řeší,“ řekl Ureš
s tím, že práce na opravě měly začít v říjnu a pla-
tit je měl vlastník potoka Lesy ČR, které na to ma-
jí 2,5 milionu. Po půl milionových částkách měla
přispět obec a SÚS. „Zdá se, že se letos oprava už
nestihne a posune se na příští rok,“ dodal Ureš,.
Opravena má být část od řeky až po náměstí. (pš)

Přejezd na třebaňský Ostrov bude uzavřen
Dovoluji si upozornit, že v tomto měsíci končí řádný termín k úhradě poplat-
ku za svoz komunálního odpadu dle OZV 3/2008. Prosím o provedení úhra-
dy, abychom předešli vzájemnému  nedorozumění a zbytečným upomínkám
– děkuji. Dále bych chtěl upozornit na skutečnost, že ve dnech 18. - 20. listo-
padu bude železniční přejezd na Ostrov z důvodů generální opravy uzavřen.
Panely mezi kolejemi budou odstraněny, nebude tedy možné projíždět moto-
rovými vozidly.
Skončila rekreační sezona a očekávám tedy, že se u kontejnerů nebude obje-
vovat široký sortiment nepotřebných věcí. Pouze sklo, plasty,papír a komu-
nální odpad. Nepotřebné elektropřístroje můžete přinést na obecní úřad. I
na příští rok připravíme na květen a říjen sběr nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu. Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Nemocného muselo
z bytu snést pět mužů
Černošice – Řevničtí záchranáři
zasahovali nedávno u srdeční pří-
hody staršího muže v Černošicích.
Díky včasnému transportu se paci-
enta podařilo zachránit. 
Muž byl v patře jednoho z domů, na-
víc v dost nepřístupném místě bytu,
takže k jeho snesení bylo třeba nej-
méně pět mužů. „Na naši žádost nám
okamžitě pomohla místní městská
policie, jež ve spolupráci s posádkou
pomohla pacienta dopravit do sanit-
ního vozu ve speciální plachtě,“ řekl
šéf záchranky Bořek Bulíček. Dodal,
že na včasném snesení do sanitky zá-
visel jeho život. Pacient byl poté pře-
vezen do pražské nemocnice. (lup)

Martinská vína budou
zajídat husokachnou
Mníšek pod Brdy - Degustace
martinských vín z vinařství Livi
Dubňany a Maděřič se koná 13.
listopadu od 18.30 v Hostinci U
Káji Maříka v Mníšku pod Brdy. 
„K vínům, která představí Josef Ví-
tek, budou servírovány svatomartin-
ské husokachny,“ uvedl organizátor
Jan Rosák z Klubu přátel dobrého
vína. Vstupné 300 korun zahrnuje i
porci martinské husokachny. „Lidé
budou mít možnost nakoupit vína se
slevou,“ dodal Rosák s tím, že rezer-
vace jsou možné na telefonu 603
228 048. (pš)

Chataři odjeli, místo nich přicházejí zloději
Poberouní, Mokropsy – Většina chatařů už před zimou opustila svoje
chaty. Do nejedné z nich zamířili zloději.   
Do kůlny chaty v Mokropsích - Na Cípu se vloupal neznámý zloděj a odnesl
si odtud tři jízdní kola. „Chatu majitel při odjezdu řádně uzamkl a zabezpečil.
V kůlně ovšem nechal tři kola, jež někdo odcizil,“ uvedla mluvčí policie Pra-
ha-venkov Štěpánka Zatloukalová. Škoda je 22 000 Kč. Dvojnásobně vyšší
škoda vznikla pětapadesátiletému majiteli rekreační chaty v černošické Ukra-
jinské ulici. „Volal mu soused, aby přijel na chatu. Jemu se neznámý lupič
vloupal do chaty a soused si všiml rozbitého okna i u něj,“ řekla  Zatlouka-
lová. Zloděj si odnesl vrtačku, rybářské náčiní, televizor LCD aj. „I přes neu-
stálé upozorňování policistů, aby si majitelé chat nenechávali v objektech
elektroniku, cenné věci, starožitnosti atd., se neustále tyto předměty stávají
útokem zlodějů,“ dodala Zatloukalová. (pš)

Řevničtí v Chuchli »dohlíželi« na presidenta
Řevnice, Praha – Několik akcí absolvovala poslední dobou řevnická zá-
chranná služba. Její sanitky natáčely filmy a účastnily se setkání histo-
rických vozů. Zdravotníci dohlíželi na poslední závod dostihové sezony v
Chuchli – Cenu presidenta, jíž se zúčastnil také president Václav Klaus.
„Byli jsme na natáčení hororu a detektivky, které v Praze dělá německá pro-
dukce,“ sdělil šéf záchranky Bořek Bulíček. Jednou hrála stará sanitka, podru-
hé nová. Stará sanitka se také účastnila jízdy po Praze během druhého roční-
ku setkání historických aut. „Jedná se o služební auta, tedy hasičská, policej-
ní a sanitky. Zatím v drtivé většině převládají policejní auta,“ dodal Bulíček.
Jízda asi 25 vozů byla zakončena prohlídkou policejního muzea. (lup)
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Na několik měsíců se do německého Bonnu
pracovně vypravila obyvatelka Litně Jitka
CHOCOVÁ. Postřehy a zážitky z nového půso-
biště nabídla redakci Našich novin. Dnešní člá-
nek je o záludnostech německého jazyka.  (NN)
Němčina mi není jazykem neznámým, ba naopak,
svého času jsem z ní složila dokonce tlumočnic-
kou a překladatelskou státnici. Důležité je právě
to »svého času«, protože už je to neuvěřitelných
sedm let, které se na mých znalostech samozřejmě
podepsaly. A tak je pro mě pobyt v Bonnu pocho-
pitelně i příležitostí, abych patřičně oprášila a po-
kud možno i rozšířila svoji německou slovní záso-
bu. Za tím účelem jsem si hned první týden kou-
pila speciální sešitek, který si s sebou nosím na
schůzky a kam si pilně zapisuji různé slovní obra-
ty. Jednak jsou to takové ty typické korporátní flo-
skule a anglicismy, které vznikají a fungují úplně
stejně jako v češtině včetně časování a německých
koncovek. Existuje tak třeba slovíčko auspowern,
samozřejmě das Feedback, das Setting, das Tool,
downloaden, launchen, branden a spousta dalších. 
Co mě ale baví ještě víc, to jsou německé idiomy
a různá ustálená slovní spojení. Občas je totiž je-
jich smysl úplně opačný než v češtině a někdy člo-
věk kroutí hlavou nad tím, jak takový slovní obrat

vůbec mohl vzniknout. Kdo by tak prostě mohl
vědět, kdo a jak ho kdysi vymyslel… U nás to ví
čert a nebo bůh, tady to ví kukačka. Totéž v bledě
modrém v Česku je totéž v zeleném v Německu.
S politikou to prý ale nic společného nemá. Když
k něčemu přijdete jako slepý k houslím, Němec,
nebo v tomto případě spíš Němka, řekne, že k to-
mu přišla jako panna k dítěti. Zatímco u nás je v
něčem pes »jenom« zakopaný, Němci ho už rov-
nou pohřbili. A když jste z nejhoršího venku, po-
dařilo se vám dostat krávu z ledu. Je-li u nás něja-
ký projekt v plenkách, nastanou při překladu do
němčiny potíže. Musíte být totiž mnohem kon-
krétnější a rozhodnout se, jestli už je ten projekt v
dětských botičkách nebo ještě v porodních boles-
tech. Chcete-li odmítnout nějaký úkol, který vám
nepřísluší, můžete prohlásit, že to není vaše pivo.
A když chcete naopak něco prosadit a musíte při-
tom překonat velký odpor, potřebujete na to vrtač-
ku, aby se vám povedlo provrtat ta tlustá prkna.
Pokud se kolega vyjádří, že obrázek na slidu ve
vaší prezentaci je jako pěst na oko, je to velký
kompliment. Míněno tedy, že to sedí dokonale. A
jestli jste tu prezentaci vařili z vody, tak tady urči-
tě ne. Tady se čaruje z klobouku nebo bere ze vz-
duchu… Jitka CHOCOVÁ, Bonn

Jak dostat krávu z ledu ví kukačka
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: NAŠINEC VE »SVĚTĚ«, ANEB JAK TO CHODÍ (A JEZDÍ) V BONNU - 4)

Ilustrační kresba Jitka CHOCOVÁ
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Slevy krásných 
nových kol 

NÁBYTEK 
Nabízíme: kuchyňské linky sektorové 

i na míru, obývací sestavy, dětské
pokoje, ložnice…

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

Nákup na splátky, příjem platebních karet. 
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Řevnice, Opletalova 39
tel.: 257 720 835, mobil:736 144 902

Lety u Dobřichovic
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Kouzly mága Josefa Vondráčka, dět-
ským muzicírováním a sešlostí s ob-
čerstvením skončila cesta několika
zadnotřebaňských rodin za vytvoře-
ním důstojnějšího prostředí v místní
školní jídelně. Chladný bílý prostor s
nepříliš vhodným interiérovým vy-
bavením nahradily teplé barvy stěn a
stropu doplněné o neotřelý vzor jí-
delních příborů, barevný nábytek se
závěsy a hravé obrázky, origamy a
vitráže vytvořené rodiči se školáky
na výtvarných dílnách. Přestože se
počasí nijak nesnažilo, roztomilá
forma poděkování sponzorům, kte-
rou rodiče a děti zvolily, doplněná
koštem svařeného vína a šampaňské-
ho všechny účastníky zahřála. Díků
za pomoc takovému druhu projektu
by nemělo být nikdy dost, proto vám
všem, kteří jste se podíleli na tomto
díle, ještě jednou děkujeme! V obci s
621 trvale hlášenými obyvateli je vý-
běr 90 000 Kč za dva měsíce na po-
třeby místní málotřídky znamením,
že věc veřejná je zde i věcí osobní.

Jiří KAHÁNEK, Zadní Třebaň

Školní jídelnu otevřel kouzlící mág
V ZADNÍ TŘEBANI SE NA REKONSTRUKCI ZA DVA MĚSÍCE VYBRALO DEVADESÁT TISÍC KORUN

V sobotu 24. října odehrály mladé házenkářky
Řevnic na hřišti TJ AVIA Čakovice poslední
zápasy podzimní sezony národní házené.           

ČAKOVICE – ŘEVNICE mladší žačky 17:1
Sestava a branka: Schýbalová D., Krtková A.,
Humlová B., Leinweberová Š., Hrubá K., Ma-
toušková M. (1), Smrčková K., Smrčková L.
Mladším žákyním chyběly tři spoluhráčky, které
ulehly s nemocí, a tak se zbytek musel poprat s
přesilou soupeřek. Do brány šla naše nová obrán-
kyně Denisa Schýbalová, která sbírá zkušenosti. I
přes prohru se všechny hráčky snažily.
ČAKOVICE – ŘEVNICE starší žačky 12:15
Sestava a branky: Brankářka Mojžíšová K.,
Krtková A., Schýbalová D., Matoušková M.,
Smrčková L., Smrčková K., Leinweberová Š.,
Humlová B., Humlová M. (9), Mandlíková K.
(2), Růžičková Z. (4)
Za starší žákyně nastoupila poprvé v útoku nová
posila Zuzka Růžičková, která svým osobitým
stylem »DISKOBOLOS« šokovala všechny při-
hlížející hned v prvním útoku - byla to její první
branka ve hře. V minulém zápase zaskočila za
brankářku a je vidět, že dokáže zvládnout všech-
ny posty. V brance byla Katka »KAČER« Mojží-
šová, která také předvedla talent a nebojácnost

utrpět i nějakou ránu, jen když to nebude gól.
Musím pochválit všechny hráčky za bojovnost s
jakou hrály - jen kdyby takto naladěny byly při
každém zápase. Doufám, že se děvčata zamyslí a
dokážou, že v plné sestavě mají na více vítězství.
Toto byl poslední zápas podzimní sezony,  přes zi-
mu doladíme systémy i fyzičku a na turnajích se
můžeme něco přiučit.     Štěpánka JANDUSOVÁ

AVIA Čakovice –NH Řevnice B 25:16
Branky: Jandus 9, Holý 4, Veselý T. 3. 
AVIA Čakovice –NH Řevnice mladší žáci 7:10
Branky: Edl 9, Huml
Trápení našich hlavně s přesnou střelbou.
AVIA Čakovice –NH Řevnice starší žáci 4:24
Branky:Veselý 8, Edl 5, Jelínek 4, Petřík 3,
Štech 2, Holý, Kraus Petr HOLÝ

Za Řevnice hrál Diskobolos i Kačer
ŽAČKY V ČAKOVICÍCH JEDEN ZÁPAS VYHRÁLY, DRUHÝ DRTIVĚ PROHRÁLY

O »svátcích« se v Lidovém
domě šoupalo štamprletem
Vánoce, vánoce přicházejí! Tato krásná slovíčka,
tuto milou větičku slyšíme nyní všude kolem sebe.
Jednak je to podle kalendáře – vánoce se opravdu
blíží, jednak počasí nízkými teplotami a také už
sněhovou nadílkou připomíná více zimní, než pod-
zimní období.
S nadcházejícími svátky jsem si vzpomněl na jed-
nu událost letošního léta – pro mne Událost roku
2009. Na základě milé pozvánky nadepsané právě
Vánoce – Vánoce přicházejí jsem první červenco-
vý den navštívil městečko Řevnice. Za krásného
letního odpoledne jsme se sešli v rekonstruova-
ných prostorách vašeho milého Lidového domu.
Sice pod letními slunečníky, ale v prostoru ozdo-
beném stromečkem, vánočními řetězy, svíčkami a
hlavně – v nádherné vánoční atmosféře. Nechyběl
ani vánoční kapr a vánoční hudba. Chladné pro-
sincové počasí jsme si připomněli zimním obleče-
ním, což bylo součástí pozvánky. Někteří měli ly-
žařské boty či kulichy, jiní zimní svetry a bundy.
Vzhledem k tomu, že hlavní organizátor této akce
Petr Holý je propagátorem a ještě aktivním spor-
tovcem, patřily k Vánocům i sportovní závody,
různé discipliny jako střelba na bránu, hod na
basketbalový koš, dovednost s tenisovou raketou,
házení šipek, šoupání štamprletem po stole atd.
Vše se hodnotilo, bodovalo a na závěr byli vyhlá-
šeni vítězové. Celé odpoledne se odbývalo ve vel-
mi přátelské atmosféře svátků vánočních.
Díky, Petře, díky vám, Řevničtí, za milé prostředí
v »Liďáku« a nashledanou 1. července 2010!

Miloslav KŘÍŽ, Praha

Házenkáři nepřivezli ani bod
Řevnice - Poslední mistrovská utkání podzim-
ní části sezony mají za sebou řevničtí házenká-
ři hrající druhou ligu české házené. (NN)

ZÁLUŽÍ - NH ŘEVNICE  23:18 (12:9)
Branky: Hartmann 8, Zavadil 7, Veselý 3
Doufali jsme, že si z posledního dvoukola odve-
zeme aspoň dva body, ale nestalo se tak. K první-
mu utkání v Záluží se nedostavil delegovaný roz-
hodčí Grepl a píšťalku vzal do rukou nějaký člo-
věk, který si narychlo spíchnul vlastní pravidla.
Bohužel hned v sedmé minutě zápasu si náš bran-
kář za jeho kritiku vysloužil dvě červené karty, z
nichž ta druhá znamenala osobní trest do konce
utkání (a stop na několik zápasů či dokonce měsí-
ců). Do branky se postavil obránce Leinweber, na
obranu zaskočil útočník Smetana a pro nás bylo
prakticky po zápase. 
NEZVĚSTICE - NH ŘEVNICE  24:23 (13:11)
Branky: Zavadil 11, Hartmann 7, Veselý 5
Do Nezvěstic jsme jeli s obráncem Smrčkou, kte-
rý se obětavě postavil do branky, ale na víc než
vyrovnaný průběh zápasu jsme neměli. Utkání
jsme odehráli v základním počtu v nadstandard-
ním výkonu, výborně zapadl i  rozhodčí Václavík
z Jihlavy. Z obou utkání máme i přes dvě prohry
dobrý pocit (s obránci v brance se špatně vyhrá-
vá), takže byl i dobrý konec podzimní části. 

František ZAVADIL, Řevnice

JÍDELNA. Zadnotřebaňská školní jídelna před rekonstrukcí a po ní. Foto Jiří KAHÁNEK
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Ostrovan jako Slavia: Debakl doma
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE

SK ŘEVNICE
Divize A
Řevnice A – Meteor Praha 1:5
Branka: Petlička
Ve třetí minutě zápasu neproměnil
domácí Bezpalec penaltu, a tím ja-
koby naznačil, že to pro řevnické
borce bude smolný zápas. O osudu
utkání bylo rozhodnuto už do polo-
času, kdy se hosté trefili čtyřikrát.
Zmar domácích dokonal ve druhé
půli Šefrna, když neproměnil druhou
penaltu. (mák)
Votice - Řevnice 2:0
Domácí favorit potvrdil svou převa-
hu v každém poločase jednou bran-
kou. Tu první vstřelil už ve třetí
minutě z trestného kopu. (mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Choteč B 1:1
Branka: Krejsa
Domácím se poslední dobou moc
nedaří. Tentokrát zachraňovali bod
až ve druhém poločase.             (mák)
Vonoklasy B - Řevnice B 4:3
Branky: Krejsa 3

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Senomaty 4:2 (2:0)
Branky: Rosenkranz 2, Jůna 2
Soupeř doplatil na chyby v defenzi-
vě. Než se hosté rozkoukali, zakon-
čil ve 3. minutě pěknou kombinační
akci Rosenkranz brankou. Po první
čtvrthodině, kdy domácí stále oblé-
hali branku Senomat, se hosté vzpa-

matovali a získali mírnou převahu.
Domácí podnikali ze zatažené obra-
ny rychlé protiútoky. V 31. minutě
nastřelil Turek hlavou břevno hostu-
jící branky. Ve 44. minutě byl faulo-
ván pronikající domácí Turek v po-
kutovém území. Rosenkranz z penal-
ty zvýšil na 2:0. Domácí si zopako-
vali efektivní nástup do druhého po-
ločasu a v 47. minutě po sólu zvýšil
Jůna na 3:0. Hosté se pomalu vzpa-
matovávali z šoku a začali se tlačit
před domácí branku. Ale po další
chybě v obraně Senomat zvýšil Jůna
přízemní střelou na 4:0. Domácí
vzápětí polevili a nechali hosty v 57.
a v 79. minutě zkorigovat výsledek
na přijatelný rozdíl. Jiří KÁRNÍK
Městečko - FK Lety 3:3 (1:1)
Branky: Rosenkranz, Turek, Jůna
Domácí se na svém úzkém hřišti
snažili od prvních minut rozhodnout.
Jejich nápor byl v 12. minutě zavr-
šen brankou z trestného kopu. Hosté
se osmělili a kombinační hrou získa-
li mírnou převahu. Tutovky postupně
zahodili Turek i Jůna. V 39. minutě
srazil domácí brankář pronikajícího
Rosenkranze a z penalty vyrovnal
sám faulovaný. Druhý poločas začal
náporem domácích, ale byli to hosté
v 55. minutě, kteří po standardce šli
do vedení po hlavičce a dorážce Tur-
ka. Domácí vyvinuli tlak a 10 minut
nepustili hosty z jejich pokutového
území. Když už se zdálo, že jsou
Lety z nejhoršího venku, přišla chy-
ba obrany a domácí vyrovnali. V 79.
minutě po další standardce strhl hla-
vou Jůna vedení na stranu hostů. Do-
mácí hráli vabank a v 93. minutě po
další standardce dorazil Štěpánem
vyražený míč do sítě hostů nekrytý
domácí hráč.               Jiří KÁRNÍK

SOKOL DOBŘICHOVICE
1. B třída krajské soutěže
FK Mutějovice – Dobřichovice 0:3
Góly: Debnár 2, Kalivoda
Již v 5. minutě si na centrovaný míč
naběhl Kalivoda a »z voleje« prud-
kou střelou otevřel skóre. Domácí tě-
žící ze svažitého terénu pak vyvinuli
tlak, ale skvěle hrající defenzivní řa-
dy hostí odolaly. Nakonec se proje-
vila fotbalová kvalita Dobřichovic,
což potvrdil dvěma pěknými branka-
mi Tomáš Debnár. (oma)
Olympia Zdice – Dobřichovice 0:1
Gól: Kalivoda
Vedoucí celek tabulky přijel do Zdic
bez několika zraněných opor, a tak
byl trenér Mojžíš nucen improvizo-
vat. Náhradníci se odvděčili slušným
výkonem a přispěli k zisku dalších
tří bodů. Vyrovnaný zápas rozhodl v
86. minutě Kalivoda pohotovou do-
rážkou vyražené střely Krajčiho.
Dobřichovice jsou jediným nepora-
ženým celkem v soutěži. (oma)
Dobřichovice – Žebrák 6:2
Góly: Kalivoda 2, Chaloupka 2,
Debnár, Krajči
Dosud druzí hosté chtěli s domácími
Dobřichovicemi hrát otevřenou par-
tii, což bylo sympatické, ale i sebe-
vražedné. Umožnili tak Dobřicho-
vickým rozvinout pohledné kombi-
nační akce a střílet pěkné branky.
Ještěže někteří domácí hráli až příliš
na krásu, jinak by nakonec odjeli s
dvoucifernou nadílkou. (oma)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – Trubín 1:6
Branka: M. Jambor
Ostrovan napodobil pražskou Slavii,
která si nechala doma dát od Lille za

poločas pět branek. Přitom to na Os-
trově vůbec na debakl nevypadalo.
Domácí vedli 1:0, měli další čtyři tu-
tovky a soupeře nepouštěli do šancí.
Těsně před poločasem měl stopro-
centní šanci Prušinovský, nedal a za
pár okamžiků bylo vyrovnáno. To,
co se dělo ve druhém poločase, už
nepotřebuje komentář…           (mák)
Zdice B - OZT A 2:1
Branka: Bacílek

IV. třída okresní soutěže
OZT B – Chyňava 3:2
Branky: Mir. Görög 2, Cieciura
Tento výsledek byl určitě překvape-
ním kola. Hosté vedli tabulku a při-
jeli si pro další body, ale domácí by-
li proti. Když hosté těsně před kon-
cem vyrovnali na 2:2 a Ostrovanu
byl vyloučen golman Martin Görög,
zdálo se, že bod bude úspěchem, ale
v nastaveném čase se sám před hos-
tujícím golmanem zjevil Miroslav
Görög a rozhodl vítězství domácích.
OZT B  - Liteň 1:3
Branka: Tlustý

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
FC Liteň - Mořina 2:2
Branky: Eliášek 2
V poločase vedli domácí 2:1, i po
změně stran měli více ze hry, ale
hosté nakonec vyrovnali. 
OZT B - Liteň 1:3
Branky: Eliášek 2, Kliment    
Eliášek neproměnil penaltu. (raš)

Turnaj tenisových »neumětelů« vyhrál Světák
Už potřetí se sešlo v nové řevnické sportovní hale pár tenisových neumětelů,
aby si zahráli tenis. Deset chlapů bojovalo ve dvou skupinách o nasazení do
pavouka, kde se odehrávaly pravé tenisové bitvy o další postup. V nekom-
promisním boji o vítěze Lukáš Poskočil podlehl Michalu Světákovi. Třetí mís-
to vybojoval Pražák Zdeněk Cejp. V souboji prvních poražených tedy o cenu
útěchy se do finále propracoval Tomáš Smrčka, který porazil mladšího Petra
Holého.
Dovoluji si vás pozvat prostřednictvím Našich novin  na 34. ročník Lesního
slalomu. Přijďte se proběhnout do lesa v sobotu 7. 11. Sraz na startu za řev-
nickou vodárnou v 10.00 hodin. Petr HOLÝ, Řevnice
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tel. + fax 257720848), J. Kozák (josef.kozak@seznam.cz , 728003093), rediguje M.
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Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota, stánek na nádraží;
Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrár-
na, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod;  Lety: Obecní úřad, supermar-

ket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina; Karlštejn: Obchod,
Koloniál, čerpací stanice, Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice

Plynbouda, stánek u nádraží; Černošice: Stánek u nádraží; M. Chlumec: Obchod. 
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Kdy a kde hrají příště
SK ŘEVNICE - Divize A

7. 11. 10:15 Řevnice - DUKLA Praha B
14. 11. 13:30 Domažlice - Řevnice       

FK LETY - Krajská I. B třída
8.11. 14:00 FK Lety - Lužná

14. 11. 14:00 Kněževes - FK Lety

S. DOBŘICHOVICE  - I. B třída
8. 11. 14:00 Braškov – Dobřichovice

15. 11. 14:00 Dobřichovice – SK Doksy

OZT A - Okresní přebor Beroun
8. 11. 14:00 Chlumec – OZT A 

14. 11 14:00 OZT A -  Osek 

ŘEVNICE B - Okresní IV. třída 
8. 11. 14:00 Řevnice B - Lety C 
15. 11. 14:00 Kytín -  Řevnice B 

Hudeček: V Anglii druhý, v Turecku třetí Poslední cyklistický závod startuje v Letech
Lety – Cyklisty čeká druhou listopadovou sobotu závěrečný závod sezo-
ny Winter Transbrdy. Start a cíl bude na návsi v obci Lety.
„Zatím je přihlášeno 104 závodníků,“ uvedl za organizátory letovský staros-
ta Jiří Hudeček. I když pro někoho je to podle organizátorů  výlet, jedná se
o závod.  A tak jsou vypsány i finanční prémie v absolutním pořadí. Za první
místo je to 3500 Kč, stříbrný borec získá 2500 a bronzový 1500 korun. Tak
jako v minulých ročnících při jarním a letním závodu budou uspořádány na
návsi dětské závody. Podrobnosti k těmto závodům budou zveřejněny v
týdnu před konáním hlavního závodu. Zájemci se  mohou hlásit přes inter-
netové stránky. (pš)

VYDAŘENÁ SEZONA. Vydařenou sezonu má za sebou profesionální cyk-
lista, Letovan Jiří Hudeček. Závodník hájící barvy týmu Scott&Hagget
obsadil na cross country závodech horských kol v Turecku třetí, čtvrté a
páté místo. Na anglickém poháru v Plymouthu dojel druhý a v chorvat-
ském Karlovači třetí. (mif) Foto Jiří HUDEČEK st.

Budějovické od prohry
nezachránil ani trenér
V pátek 30. 10. volejbalisté Sokola
Dobřichovice vyhráli nad týmem
Českých Budějovic 3:1. V utkání vy-
soké úrovně jasně vedli od začátku
domácí, lépe se jim vedlo v útoku a
přímé body sbírali i z podání. Bu-
dějovičtí často chybovali při podání,
až jejich trenérovi nezbylo, než na-
stoupit na hřiště a situaci zachraňa-
vot vlastními silami. Ani to však hos-
tům nepomohlo. Domácí borce při-
šlo povzbudit 55 diváků. V sobotu
31. 10. odehráli Dobřichovičtí zápas
proti Brnu. Napínavý duel vyhráli
hosté 3:2.       Martina KÁLALOVÁ,

Dobřichovice


