
Naše noviny oslavily dvacet let 
ZCELA ZAPLNĚNÉ ŘEVNICKÉ KINO VZPOMÍNALO I NA LISTOPAD 1989

Událost dvacetiletí? Pád
komunismu v roce 1989

Poberouní - Takřka celý rok jsme na stránkách
Našich novin rekapitulovali dění v uplynulých
dvaceti letech a vybírali nejzávažnější událost
tohoto období. Nyní je rozhodnuto - podle oče-
kávání zvítězila a Událostí dvacetiletí se stala

listopadová revoluce 1989, s ní spojený pád ko-
munismu a návrat Česka od totality k demo-
kracii. Na druhém místě se umístily povodně

roku 2002.
Volba byla jednoznačná - redakční rada Našich
novin se shodla na listopadu 1989 i na povod-

ních. Teprve kolem třetího místa nastala menší
diskuse. Nakonec jsme se ale dohodli: »bronz«
patří obnově občanské společnosti, kulturního

života a starých tradic v regionu. (JoK)

Řevnice - Nejen dvacet let své existence, ale i
dvacet let svobody a demokracie oslavil nezá-
vislý poberounský občasník Naše noviny. 

Slavnostní akt se konal v den státního svátku 17.
listopadu. Zcela zaplněné řevnické kino bylo svěd-
kem všeho podstatného, co se za uplynulých dva-
cet let událo v Poberouní. A nebylo toho málo. 
Před začátkem programu vyhrával dixielandový
soubor Tango band, příchozí si také mohli také
prohlédnout staré fotky, dokumenty i plakáty, nebo
vyhrát nějakou cenu v tombole. Pak už nastoupil
moderátor (a hlavní postava NN od samého počát-
ku) Milda Frýdl. Ten v koncipovaných blocích
provedl diváky vším, co s novinami souvisí – od
sametové revoluce a vzniku Našich novin až po
tradiční akce, divadla, masopusty a další.  
Celé odpoledne se neslo v duchu vzpomínání. „Pro
mě to byly splněné sny,“ řekl s dojetím o 17. listo-
padu 1989 známý Řevničan František Šedivý. Sta-
rosta Sokola Petr Kozák zase vyprávěl, co se tou
dobou dělo v Řevnicích. Na pódiu se objevili pio-
nýři v podání černošických šermířů i Josef Klíma
z Dobřichovic se skupinou.       (Dokončení na str. 3)

18. listopadu 2009 - 23 (507) 7 Kč

Cenu NN získal Miloš Chroust

Držitelem Výroční ceny Našich novin za rok
2009 je Miloš Chroust ze Řevnic (vlevo). Získal
ji za neúnavnou a dlouhodobou pomoc při pořá-
dání kulturních akcí v regionu. Chroust dostal v
součtu nejvíce hlasů od redakční rady NN a od
tzv. Akademie laureátů. Letos se sešlo 25 kandi-
dátů na Cenu, podpořilo je 10 čtenářů. Nejvíc
čtenářských hlasů přišlo se jménem Lucie Mál-
kové z Hlásné Třebaně, nejvíc hlasů od redakční
rady dostal Petr Holý ze Řevnic, od Akademie
Stanislava Frýdlová ze Zadní Třebaně. Blaho-
přejeme! (Jok) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Lidé spali, domy jim vykrádali zloději
Svinaře, Lety - Myslíte si, že jste-li doma, zloději si na vás ne-
troufnou? Omyl. Lidé ze Svinař i Letů by mohli vyprávět.
O dvě jízdní kola přišli obyvatelé bytového domu v Letech v noci
na 4. 11. Sedmadvacetiletá majitelka uložila bicykly na balkon v
prvním patře a svázala je k sobě zámkem. V deset hodin večer byla
kola za 30 000 ještě na místě, ráno v půl deváté ale byla i s příslu-
šenstvím pryč. Zloděj si při krádeži počínal velice opatrně, takže
si spící lidé v bytě ničeho nevšimli. A druhý případ? Do domu ve
Svinařích v noci 1. 11. vlezl lupič, odnesl věci za 64 000 Kč! No-
tebook, hodinky, kabelku, klíče od domu, doklady… Ani tento-
krát zloděj majitele spícího v patře neprobudil. (šm,vš)

BLAHOPŘÁL I KLÍMA. Dvacáté narozeniny osla-
vily 17. listopadu v řevnickém kině Naše noviny.
Blahopřát jim přišla většina umělců působících v
dolním Poberouní. Mezi nimi i reportér, spisovatel
a muzikant Josef Klíma.     Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Prasečí chřipka dorazila na Berounsko, pandemie se blíží
Berounsko – Prasečí chřipka dorazila už i na Berounsko. „V Berouně byl k 10. listopadu proká-
zán  virus chřipky AH1N1 Pandemic  u tří osob,“ potvrdila Hana Šmejkalová vedoucí protiepide-
mického odboru krajské hygienické stanice. Jedna osoba musela být podle ní hospitalizována.
Ve středních Čechách byla potvrzena prasečí chřipka u čtyřiceti lidí. Pět z nich bylo hospitalizováno, z
toho jeden musel být napojen na umělou plicní ventilaci. Ve Středočeském kraji dosud žádný pacient na
virus AH1N1 nezemřel. V Česku bylo podle dostupných informací dosud evidováno asi 400 potvrzených
případů prasečí chřipky. Počty nově nakažených nyní stoupají po desítkách týdně. Podle spolutvůrce
nemocničních pandemických plánů Václava Chmelíka stojí Česko na prahu první vlny chřipkové pande-
mie. Prasečí chřipka si zatím v ČR vyžádala dvě oběti. (pš)

Dvacet let s vámi!
Před dvaceti lety se zhroutil komunistický režim.
Před dvaceti lety začaly vycházet Naše noviny.

Obě události spolu přímo souvisí, ta druhá byla
podmíněna tou první. Kdysi jsem to už napsal:

Naše noviny byly od začátku u listopadové revo-
luce roku 1989. Byly u ní a s ní. Postavily se na
stranu »nových pořádků«, na stranu studentů,

herců i dalších, kteří se vzepřeli totalitě, odmítli
další život ve lži, přetvářce, za ostnatými dráty.
Už je to neuvěřitelných dvacet let. Nově zrozená
demokracie je přežila, přežila všechny patálie,
kotrmelce i otřesy, které to uplynulé dvacetiletí
provázely. A přežily i Naše noviny, ač jim mnozí

při jejich zrodu věštili jepičí život. Jsme tu a
budeme dělat vše pro to, abychom ještě alespoň
pár let byli. Budeme-li, to ovšem závisí i na vás.

Tak tedy, jako tenkrát: Jsme s vámi, buďte s
námi! Miloslav FRÝDL, Naše noviny

Nad krajem
létali draci

a další informace z našeho kraje
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Řevnice – Více než tři desítky dra-
ků létaly předminulou neděly na
kopci Vrážka. Tedy, ti šťastnější z
nich. Vítr totiž účastníkům draki-
ády, kterou už pošesté pořádaly
Naše noviny, moc nepřál.
První nedočkavci přišli na kopec už
před druhou hodinou, kdy akce ofici-
álně startovala. Nadšení ale moc ne-
byli. „Neobjednali jste vítr, vůbec to
nefouká,“ stěžovali si. Někteří tatín-
kové ovšem měli svatou trpělivost, s
igelitovými draky naběhali na kopci
několik kilometrů. Neúnavná snaha
přinesla kýžené ovoce. Například
draci Ondřeje a Vojty Svitáka, které
kluci pojmenovali Vojta a Modrý
Ondra, se vyšplhali vysoko do oblak.
Není proto divu, že si cenu ze nejvý-
še létající draky rozdělili právě oni.
Ovšem po několika desítkách minut
se počasí umoudřilo a do výšky se
dostaly i další příšerky. Ve vzduchu
několik minut vydržela dokonce i
originální »krabice« Pavla Vintery.
Ten se drakiády zúčastnil s celou ro-
dinou. Jejich barvy hájili draci Ro-
galo, Igelitka a Stříbrňák. Právě po-
sledně zmiňovaný závodník, měřící
přes dva metry, kterého tatínek vyrá-
běl několik dní, si nakonec odnesl
cenu za nejoriginálnějšího draka.
Cenu za nejhezčího draka vybojoval

Míša Čepela se svým letadlem. A to
nejen za svůj vzhled. Zatímco někte-
ří dospělí si drakiádu vychutnávali
při šampaňském či v družném hovo-
ru se známými, tatínek Míši totiž dr-
žel odhodlaně cívku několik minut
nehnutě na místě. Díky jeho trpěli-
vosti tak letadlo vydrželo nad hlava-
mi účastníků snad ze všech nejdéle. 
K vidění nakonec ve vzduchu byly
nejroztodivnější modely: chobotni-
ce, kosmonaut, papoušek, Ferda
mravenec, ale i originální čínští čty-
řicetihlaví draci, se kterými přišly
sestry Tereza a Anička Sokolovy.
Originální výstup předvedl i drak
malého Šimona Knýbla. Tatínkovi se
totiž podařilo lanko zamotat s jiným,
a tak Knýblovic drak jako jediný, lé-
tal vzhůru nohama. „Měli byste vy-
myslet novou kategorii,“ dožadoval
se s úsměvem Pavel Knýbel. Převlá-

dali draci kupovaní, jen několik bylo
ručně vyráběných. Třeba ti souro-
zenců Kolomazníků nebo Úsměvák
Ondřeje Hoši.Létající draci přilákali
na Vrážku i návštěvy z okolních obcí

a měst. Své zástupce tu měl i Mělník
či Praha. „Byli jsme u sestry, tak
jsme se stavili. Je to už naše několi-
kátá drakiáda,“ sdělila Gabriela Kli-
mešová z Prahy.    Pavla ŠVÉDOVÁ

Zadní Třebaň – Kdo procházel v pátek 6. listo-
padu po setmění Zadní Třebaní, mohl spatřit
spoustu světel a světýlek. Od hasičské zbrojni-
ce na Ostrov se totiž vydal dlouhatánský lucer-
ničkový a lampiónový průvod. 
Místní mateřský spolek Broučci pořádal průvod
počtvrté, a tak se zdá, že se tato tradice v obci už
zabydlela. Každým rokem přichází více rodičů s
dětmi, které jsou zvědavé, jaké překvapení na ně
tentokrát čeká. Ani letos to nebylo jinak. 
Světelné putování začalo po páté hodině. Ještě
předtím si děti vyslechly příběh o dvou tajemných
královnách, čekajících na Ostrově. Než k nim ale
dorazily, musely projít s pestrobarevnými světýl-
ky kolem potoka a lípy, ulicí K Voškovu, podél
trati a přes přejezd na Ostrov. U Berounky je při-
vítala královna Noci a královna Šera, které dávaly
dětem hádanky a odměňovaly jel drobnostmi i
sladkostmi. Večer pak stylově završily čínské lam-
pióny štěstí. Dvacet zapálených balónků vzlétlo
do nebe s přáními dětí i dospělých. Pak už se vět-
šina účastníků přesunula do hospody na Ostrově,
kde bylo připraveno občerstvení a čaj.
Průvod se vydařil, děti se bavily, nezklamalo ani
počasí. „Bylo to krásné, dětem se to moc líbilo,“
řekla jedna z maminek Monika Vaňková. Broučci
děkují Martinu Kodetovi za azyl a čaj i všem dá-
mám, které přinesly koláče, buchty a dobroty pro
děti. Veliký dík za pomoc patří Míše Šmerglové a
Milušce Bílé. Lucie PALIČKOVÁ

Nejlepší středočeský počtář? Jan Havelka
Žáci prvního stupně liteňské školy se zúčastnili nominačního kola Logické
olympiády. O výsledcích  jsme byli informováni 21. 10. a byli jsme velmi pří-
jemně překvapeni. Jan Havelka z 5. třídy, od něhož jsme po zkušenostech z
loňských matematických soutěží očekávali slušný výkon, nám takřka vyrazil
dech. Z šesti tisíc účastníků obsadil 17. místo a ze všech žáků Středočeského
kraje byl první. Výborně si pak vedl i v krajském kole - ze 4. místa postoupil
do kola celostátního, jež se uskuteční 30. listopadu v Parlamentu ČR.
Další »šok« nám způsobili mladší děti. Soutěž byla vypsána pro žáky 5. tří-
dy, ale my jsme zapojili i ty mladší. Jiří Havelka ze 3. třídy obsadil  2330.
místo a na neuvěřitelném  3387. místě skončil Aleš Trna, který chodí teprve
do 2. třídy. Připomínám ještě jednou počet účastníků - 6501! I kdybychom
nedosáhli žádných úspěchů, byli jsme potěšeni, že naše děti s chutí luštily
zadané úkoly. Navíc nás překvapilo, s jakou jistotou a suverenitou zvládly
technická úskalí vyplývající z práce s počítačem.         Ema MALÁ, ZŠ Liteň

Nad Vrážkou létala Igelitka i krabice
NA KOPCI MEZI ŘEVNICEMI A ZADNÍ TŘEBANÍ SE UŽ POŠESTÉ KONALA V REŽII NAŠICH NOVIN DRAKIÁDA

Lucerny a lampiony rozsvítily Třebaň
V PRŮVODU SETMĚLOU VSÍ POCHODOVALO NĚKOLIK DESÍTEK DĚTÍ

Doubravko, moc děkuji!
Děkuji dětem za moc pěkné rozběhnutí přírodo-
vědného kroužku ve škole v Zadní Třebani. Že
jsou přihlášky vyplněné, třídnice pro kroužky
zavedené a platby od rodičů odevzdané, je již tře-
tím rokem téměř samozřejmostí. Ale to, že někdo
na kroužek přinese v rámci probíraného tématu
plody stromů a keřů, napečené švestkové koláčky,
v plátěném pytlíčku sušené švestky, v pomalované
skleničce povidla, větvičku s plody a jako bonus
vzorek kulatiny z pokácené slivoně, tomu už ří-
kám něco. Doubravko, moc děkuji!
Děti si samy vybraly, o jakých rostlinách nebo ži-
vočiších chtějí (nejen) mluvit. Zajímáme se třeba
o to, k čemu lidé odnepaměti využívali rostliny. A
tak se v kroužku stane, že Péťa Vaněk vaří opra-
vdový šípkový čaj, Doubravka přinese vše, co se
dalo najít v domácnosti ze švestek včetně koláč-
ků, Nikolka Hegrová se s námi podělí o poznatky
o nových odrůdách hrušní i s ochutnávkou. Když
se dětem objeví v sešitech na kroužek formou ra-
zítka rak a škeble s dotazem a prosbou (sdělte ka-
marádům, co to je, a zjistěte o nich, co nejvíce),
člověk se nestačí divit, kde a jak si děti dokáží ob-
starat informace. Kroužek se pak mění v malé
diskusní fórum. Stáňovi Cincibuchovi se napří-
klad moc pěkně povedlo zaujmout nás vyprávě-
ním o tvorbě a vzniku perel i o existenci jiných
živočišných druhů z vodní říše. Už se moc těším
na další připravená setkání s dětmi. Děkuji všem
těm, kteří mi s kroužkem pomáhají. Snad se nám
to všem bude líbit a vše se podaří tak, jak bychom
si přáli. Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Zadní Třebaň   

V muzeu jsme viděli
sopku i dinosaura
Nedávno jsme se školou navštívili
výstavu o Zemi v Národním muzeu v
Praze. Výstava byla moc zajímavá,
prohlédli jsme si třeba kostru dino-
saura, zkameněliny trilobita a mno-
ho nerostů i diamantů. Viděli jsme
sopku, z níž tekla láva, takže to vy-
padalo jako opravdové. Mohli jsme
si taky vyzkoušet, jaké to je při ze-
mětřesení. Bylo to moc hezké i zá-
bavné a já si přeju, abychom tam je-
li ještě jednou. Marie PALIČKOVÁ, 

4. třída ZŠ Zadní Třebaň

A UŽ SE JDE. Dětí s lampiony v průvodu pocho-
dovalo několik desítek.   Foto NN L. PALIČKOVÁ

VLASTNÍ VÝTVORY. Sourozenci Kolomazníkovi dorazili s doma vyráběnými draky. Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Během bezmála tříhodnového programu pak vy-
stoupily folklorní soubory Klíček a Notičky, ta-
neční skupina Proměny, Matěj Rak, Kapičky a sa-
mozřejmě nechyběl Třehusk. Kromě nich se pří-
tomným představili také někteří zakládající členo-
vé redakční rady NN i její současní představitelé. 
Josef Kozák pak vyhlásil letošního laureáta Ceny
NN – Ceny Arnošta Tučka. Stal se jím Miloš
Chroust. Oceněni byli i další z deseti nominova-
ných. Jako Událost dvacetiletí byl vybrán 17. lis-
topad 1989, bez nějž by nebyly ani Naše noviny. 
Na řadu přišla také řada přání od přátel a čtenářů.
„Děkujeme za všechno, bylo to super,“ říkaly
Ivanka Zrostlíková s babičkou Hrubou, Našim no-
vinám zazpíval bývalý hejtman Petr Bendl a ne-
mohly chybět ani hlásnotřebaňské Holky v rozpu-
ku se svou zdravicí. Od Jarky a Honzy Zavadilo-
vých dostaly NN obrovskou lahev šampěňského.
Důstojný večer ukončila rocková kapela Černá
mamba, pozvaní hosté si ještě do pozdního veče-
ra povídali u pohoštění. „Jídla je tu jako na Hra-
dě,“ chválila Eva Šedivá, která před pár dny do-
provázela svého manžela Františka při přebírání
státního vyznamenání.            Lucie PALIČKOVÁ

Říká se, že rozdíl mezi nacistickou a
komunistickou diktaturou je v tom, že
»za Němců« lidi ovládal jeden velký
strach, kdežto »za bolševíka« to bylo
sto strachů malých. I já si těch men-
ších strachů pár prožil. Přesto na lis-
topad 1989 vzpomínám rád, zážitky
byly silné, i když ne vždy příjemné.
Nešel jsem do toho nepřipravený,
protože jsem již nějaký čas byl čle-
nem nezávislé iniciativy Mírový klub
Johna Lennona a účastnil se několi-
ka akcí. Během asi desetiminutového
předčítání básní disidentů na Karlo-
vě mostě v září 1989 nás minulo
snad sto policistů. Měl jsem obavu,
že nás budou legitimovat - výsledek
by byl jediný: vyhazov ze školy (byl
jsem v posledním ročníku Vysoké
školy chemicko-technologické). Ale
nelegitimovali a já dostudoval.
V srpnu 1989 jsem dostal obuškem
do lokte, což bylo bolestivé, ale jinak
se mi akce líbila a dodnes jsem rád,
že jsem byl u toho. Akce 17. listopa-
du se mi zprvu zdála být jen jednou z
řady protestů. Když jsme na Alberto-
vě viděli kohosi natáčet průvod, po-
šeptal mi kamarád: „To jsou ti z

Charty,“ a já se cítil hrozně důležitě,
byl jsem v epicentru událostí.
17. listopad byl jiný tím, že se připo-
jilo opravdu hodně lidí. Při pochodu
ze Slavína do centra jistě takových
dvacet tisíc. Nebyl jsem ani tak sta-
tečný jako spíš zvědavý (ale nadšení
v tom určitě také hrálo roli), všude
jsem se tlačil dopředu, a proto se na-
konec ocitl v kotli na Národní. Celou
dobu, co se provolávala hesla, zpíva-
lo a podobně, jsme se všichni cítili
skvěle. Když nás ale z obou stran
uzavřely policejní kordony a začaly
stlačovat, začalo to být vážné. Nako-
nec jsme museli projít uličkou poli-
cistů. Uprostřed ní se mi otevřel kuf-
řík a vypadl rohlík, který jsem měl
pro případ zadržení od mého otce
(zatčení bývalo na 48 hodin). Úzko
mi bylo těsně před východem z ulič-
ky, kde se ozývaly tupé údery  obuš-
ky. Já měl neuvěřitelné štěstí – když
jsem míjel dvojici »mlátičů«, zrovna
odpočívali a já vyváznul bez úhony.
Hned za rohem jsem z budky volal
domů, rodičům se ulevilo, že mi nic
není. Události jsem jim líčil nadšeně
– bylo tam víc lidí, nápaditější hesla,

zkrátka »byla legrace«. Spolu s rodi-
nou i kolegy ze studií jsme měli ra-
dost, že »se to začalo hýbat«. To
jsem ještě nevěděl o lidech, které na
celý život zmrzačily policejní obušky. 
Již v sobotu, když jsme byli na diva-
delním představení na Smíchově a
byli přítomni vyhlášení stávky, bylo
jasné, že se začínají »dít věci«. Nás-
ledovalo období, na které rád vzpo-
mínám, které jsem celé absolvoval ve
stavu permanentního vzrušení, s tri-
kolórou na klopě. Často byla obrov-
ská zima, ale to, co se dělo, nás vět-
šinou dost zahřálo. Vše vyvrcholilo a
skončilo, když se Václav Havel stal
prezidentem republiky. Byli jsme
spokojeni, i když víme, že boj za svo-
bodu a demokracii je nikdy nekončí-
cím úsilím a snahou. 
A ještě na jednu okolnost listopadu
1989 rád vzpomínám. Nemohu zapo-
menout na to, jak skvěle a přátelsky
se tehdy většina lidí k sobě chovala.
Byl to tenkrát velký pocit štěstí a at-
mosféra obrovské solidarity, sjedno-
cující většinu celého národa.

Jan SCHWIPPEL, poslanec
Parlamentu ČR, Zadní Třebaň

Naše noviny slavily dvacáté narozeniny
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Jan Schwippel: Nebyl jsem statečný, spíš zvědavý
VZPOMÍNKA ZADNOTŘEBAŇANA, PŘÍMÉHO ÚČASTNÍKA UDÁLOSTÍ NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ 17.  LISTOPADU 1989

Řevnice - Na oslavách dvacátého výročí Našich
novin se objevoval na pódiu nejčastěji. Jako
zvukař, člen kapel Kapičky i Třehusk a nako-
nec i jako kandidát na výroční Cenu NN. Není
divu, že Miloše CHROUSTA z Řevnic vybrala
redakce poberounského občasníku za jedenác-
tého laureáta Ceny Arnošta Tučka.
Co jste na ocenění říkal, čekal jste to?
Jsem rád, že jsem cenu dostal. Měl jsem radost a
dojalo mě to.
Za co myslíte, že jste byl oceněn?
Asi za některé svoje činnosti, které jsem v rámci
regionu schopen dělat.
Vy jste si pro oslavence –Naše noviny – připravil
i oslavnou báseň. Jakou?
Ano, to je pravda. Jsem si totiž vědom, že když se
v českých zemí položí otázka, co je to štěstí, vět-
šinou se odpoví...
...muška jenom zlatá.
Přesně. Ale lidé nevědí, že báseň Adolfa Heyduka

pokračuje. Připravil jsem si i další dvě části, ale
vzhledem k nedostatku času jsem to nechal na jin-
dy. Až zas bude někdy řeč o štěstí, tak to použiji.
V zákulisí jste tvrdil, že jste rád, že to máte za
sebou. Proč?
Je to tak, že jsem několik let po sobě nominován
a pořád jsem se obával, kdy to přijde. V té řadě
nominovaných jsem si přitom připadal jako outsi-
der. Ten, který toho dělá ze všech nejmíň. Že ti os-
tatní regionu pomáhají s mnohem větší lehkostí,
dělají prospěšnější činnosti, než já. Myslel jsem,
že pomáhám spíš okrajově. Ale ostatní jsou asi ji-
ného názoru.
Komu byste tedy vy osobě udělil cenu?
Je to více lidí, třeba senátor Oberfalzer. Nebo paní
Renertová. Konkrétně pro Řevnice toho udělala
milionkrát víc než já. Nebo pan Tamchyna.
Už víte, jak naložíte s peněžní výhrou?
Ještě ne, vlastně jsem ji ještě ani nedostal. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Cenu bych dal paní Renertové
LETOŠNÍ LAUREÁT CENY NAŠICH NOVIN SE BÁL »KDY TO PŘIJDE«

Událost dvacetiletí podle 
starostů: Listopad a povodně
Co je podle vás Událostí uplynulého dvacetiletí?
Jiří Hudeček, starosta obce Lety: Za největší
událost určitě považuji povodně v roce 2002. By-
la to katastrofa, která napáchala nesmírné škody.
Největší událostí je pro mě i proto, že se násled-
ky podařilo velice rychle a dobře odstranit. 
Michael Pánek, starosta Dobřichovic: Pominu-li
listopad 1989, který patří jistě na první místo, pak
to jsou povodně z roku 2002. Paradoxně tahle ka-
tastrofa odstartovala velké investice v našem kra-
ji. Obce díky tomu prokoukly.
Miroslav Cvanciger, starosta Řevnic: Myslím,
že největší událostí je fakt samostatného rozvoje
obcí  a měst, které do roku 89 byly řízeny ONV.
Za dvacet let nastal neuvěřitelný rozvoj, který se
samozřejmě týká i podnikatelské sféry. 
Vladimír Roztočil, starosta Svinař: Na prvním
místo bych určitě zařadil změny v listopadu 1989.
Pro náš region je ale velmi důležité, že jsou tu
schopní lidé, kteří se jej snaží povznést. Pořádají
se tu nejrůznější akce, opravují staré budovy. Mo-
rálka lidí ze šedi, která před tím panovala, se
zvedla... (pš)

Jan Schwippel. Foto NN M. FRÝDL

PIONÝRKY. Černošické »pionýrky« zarecitovaly budovatelskou báseň. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Martin přijel, ale koně měl hnědého
BOHATÉ OSLAVY SVATOMARTINSKÉHO POSVÍCENÍ NA LETOVSKÉ NÁVSI TRVALY CELÝ DEN

Lety – Na zimní počasí si nejspíš
budeme muset ještě počkat. Sníh
na letovské posvícení nepřivezl
předminulou sobotu ani svatý
Martin, možná i proto, že přijel na
hnědém koni. Návštěvníkům to ale
nevadilo, v příjemném podzimním
počasí se dobře bavili i tak. 
Bohatý program začal už v deset ho-
din dopoledne - až do oběda lidem
vyhrávala dechovka Žižkovanka. Po
ní následovaly irské a skotské písně

řevnické skupiny Cluaran a hned po-
té nastoupila jako každý rok pobe-
rounská kapela Třehusk. „Dneska
budu hrát taky, na harmoniku,“ říkal
tříletý syn kapelníka Mildík Frýdl ve
stylovém oblečení, který se objevil
na pódiu vedle táty. 
Před druhou hodinou dorazil svatý
Martin s průvodem a za zvuků fanfá-
ry Alexandra Skutila. Spolu s letov-

ským starostou Jiřím Hudečkem svě-
tec otevřel svatomartinské víno a při-
pil všem na zdraví. Děti dostaly od
jeho průvodců sladkosti.  
Po odjezdu svaté družiny pokračoval
v produkci Třehusk, který vystřídala
country hudba v podání skupin Na-
doraz a Vlak na Dobříš. Ještě před-
tím se však konaly soutěže v pojídá-
ní posvícenských koláčů v několika

kategoriích. Tradiční vítěz Bob z Ra-
dotína však tentokrát chyběl. 
Jako vždy byla na posvícení hojnost
jídla i pití, nechyběly zabijačkové
pochoutky. „Celkem bylo asi 1200
jitrnic, 100 jelit, guláš, polévky a ta-
ky asi 40 kilo koláčků,“ upřesnila
jedna z organizátorek Petra Flasaro-
vá. K mání byly perníky, trdlo,
bramborové lupínky, pivo nebo me-
dovina.             Lucie PALIČKOVÁ

Kino slaví narozeniny, myslivci mají volný vstup 
Černošice - Sedmé narozeniny oslaví v sobota 21. listopadu od 20.30
hodin černošické Club Kino. Protože se konají ve stylu mysliveckého
halali, každý, kdo dorazí v lesácké či myslivecké uniformě, má vstup
zdarma. Ostatní zaplatí 90 korun.
„Na poslední leč je připraven večer plný zvěřiny, chybět ovšem nebude ani
»se šípkovou, nebo se zelím«,“ uvedl dramaturg kina Michal Strejček. Podle
něj se ve světové premiéře v Clubu představí dechový soubor Rychlé padáky
z horních Bavor, k tanci a poslechu zazní tradiční latinskomyslivecké písně v
podání sboru alpských ostrostřelců Poslední výstřel. „V průběhu večera se
můžete zúčastnit soutěže ve Vábení laně, jejíž vítěz obdrží hodnotný poukaz
na nákup loveckého zboží v prodejně Les a lov,“ dodal Strejček s tím, že stráž
u bohaté půlnoční tomboly zajišťuje sbor dobrovolných hasičů, bezpečnost v
sále a okolí pak černošická mordparta komisaře Dušičky. (mif)

Na výstavě si můžete
koupit věnce i obrazy
Blíží se čas adventní i vánoční. Pro
potěšení oka i pro pohlazení na duši
připravuje Jana Pernecká první pro-
dejní vánoční výstavu. 
Na výstavě, která se uskuteční v So-
kolovně v Hlásné Třebani 5. a 6. 12.,
se bude podílet nejen sama Jana Per-
necká s adventními věnci, vánočním
aranžmá a vánočně motivovanou ke-
ramikou, ale mnoho dalších regionál-
ních výtvarníků. Markéta Blažková
bude vystavovat keramiku, výrobky z
hedvábí a bižuterii, Jitka Mavrudi-
sová představí vitráže a mozaiku,
Marta Vodičková obrazy, Simona Šu-
janská patchwork. Dále můžete vidět
bižuterii od Hany Foglové, sochy i
obrazy od Květy Lukášové, řezbářské
výrobky Milana Vršeckého. Martina
Šimčíková i Alice Štechová budou
vystavovat keramickou bižuterii, Sta-
nislava Frýdlová figurky z kukuřičné-
ho šustí. Většinu vystavených předmě-
tů bude možné si také zakoupit.
Zuzana LACINOVÁ, Hlásná Třebaň

PŘIJEL. Svatý Martin na letovském posvícení. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
21. 11. 18.00 NA PŮDĚ ANEB KDO
MÁ DNESKA NAROZENINY
28. 11. 18.00 G-FORCE

KINO ŘEVNICE
20. 11. 20.00 HEREČKY
21. 11. 16:00 DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
DINOSAURŮ
21. 11. 20.00 HANEBNÝ PANCHARTI
25. 11. 20.00 JÁNOŠÍK: PRAVDIVÁ HIS-
TORIE
27. 11. 20.00 LA BOHÉME
28. 11. 16.00 KORALÍNA A SVĚT ZA
TAJEMNÝMI DVEŘMI
28. 11. 20.00 PROTEKTOR

KINO MÍR BEROUN
18. 11. 17.30 HANNAH MONTANA
21. 11. - 22. 11. 15.30 a 17.30 (Ne 15.30)
HRDINOVÉ Z DARANU
19. 11. - 22. 11. 18.30 (So 20.00) LÁSKA
NA DRUHÝ POHLED
23. 11. - 25. 11. 18.30 (Út 17.30) SAW VI
24. 11. 20.00 MILENCI
26. 11. 15.30 PŘEDČÍTAČ
26. 11. - 28. 11. 18.30 (Čt 17.30) ŽENY
MÉHO MUŽE
26. 11. 20.00 ARCHITEKT ODPADU
28. 11. 15.30 VÁNOCE S MIKEŠEM
29. - 30. 11. 18.30 (Po 20.00) PAMĚTNICE
30. 11. - 2. 12. 17.30 JULIA A JULIA
1. 12. - 2. 12. 20.00 2012

CLUB KINO ČERNOŠICE
22. 11. 16.00 HŘÍŠNÝ TANEC
24. 11. 20.00 NÁHRADNÍCI
29. 11. 16.00 CESTA DO STŘEDU
ZEMĚ

KINO RADOTÍN
20. 11. 17.00 a 19.30 G – FORCE
21. – 22. 11. 16.00 a 19.00 JÁNOŠÍK
PRAVDIVÁ  HISTORIE
27. 11.  17.00 a 19.30 MUŽI  V  ŘÍJI
28. 11. 17.00 a 19.30 KNĚŽNA  LIBUŠE
29. 11. 15.00 BROUČKOVA  RODINA  
29. 11. 17.00 a 19.30 NOC  OŽIVLÝCH
MRTVOL  

Řevnický příležitostný ochotnický pěvecký sbor a orchestr
rozšiřuje své řady pro interpretaci

ŘEVNICKÉ RYBOFKY
zpěváci, zpěvačky, hudebníci, hudebnice hlaste se na: modrydo-

mecek@os-naruc.cz. Obratem obdržíte bližší informace.

Rybofka bude uvedena 22. 12. od 20.00 v kostele sv. Mořice
v Řevnicích a 24. 12. od 13.00 před Modrým domečkem.

Soubor připomene výročí skladatele Kramáře
Soubor Harmonia Mozartiana Pragensis připravil na 28. 11. ve Společen-
ském domě v Zadní Třebani od 14.00 koncert nazvaný Pocta Františku
Vincenci Kramářovi (1759-1831) u příležitosti 250. výročí narození tohoto
významného českého skladatele. Kramář pocházel z obce Kamenice u Jih-
lavy a díky píli, nadání i vytrvalosti se vypracoval k metě nejvyšší - v roce
1818 byl jmenován císařským dvorním skladatelem a kapelníkem komorní
hudby. V podání souboru Harmonia Mozartiana Pragensis, jenž v letošním
roce slaví 10 let koncertní činnosti, zazní kromě dvou Kramářových skladeb
oktet Jarní píšťalky význačného novodobého autora Viktora Kalabise (1923-
2006). Program mluveným slovem doplní známý botanik a úspěšný publicis-
ta Václav Větvička, který si přizval dalšího hosta, proslulou cembalistku prof.
Zuzanu Růžičkovou. Vstupné 60/30 Kč. Luboš FAIT, Praha

Tipy NN
* Taneční párty můžete absolvovat
20. 11. od 20.00 v Clubu Kino v Čer-
nošicích. Hraje DJ Vóďa. (mis)
* 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
* Divadlo pro děti nazvané Veselá
nauka Klauníka Notíka bude k vidění
22. 11. od 15.00 v aule ZŠ Dobřicho-
vice. (vlc)
* Slavnostní zahájení výstavy Jind-
řicha Königa Historické vánoční a
novoroční pohlednice se uskuteční
25. 11. od 18.00 v řevnickém Mod-
rém domečku. Výstava trvá celý
advent. Šárka HAŠKOVÁ
* Benefiční koncert mezzosopranist-
ky Edity Adlerové a šansoniérky Jany
Rychterové má černošický Club Kino
na programu 26. 11. od 20.00. Výtě-
žek ze vstupného ve výši 100 Kč bu-
de darován na stavbu modlitebny Cír-
kve bratrské v Černošicích.         (mis)
* David Kraus and Band zahrají v
Clubu Kino Černošice 27. 11. od
20.30. Vstupné 100 Kč. (mis)
* Adventní trhy se konají v areálu
zámku Dobřichovice 28. 11. od
10.00. Ve 14.00 uvede divadlo Buch-
ty a Loutky představení Andělíček
Toníček, od 15.30 je na programu
Bublinová show a od 17.00 ohňo-
stroj. Ve 20.00 začne v hale Bios
Mostový ples, na kterém zahraje ta-
neční orchestr Josefa Hlavsy.       (vlc)
* Mikuláško-hasičskou zábavu po-
řádají hlásnotřebaňští hasiči v místní
sokolovně 28. 11. od 20.00. Zahraje
skupina Dynamit. (šm)
* Taneční párty a DJ Rasty a Dj
Syndromem se koná 28. 11. od 20.00
v Clubu Kino Černošice.             (mis)
* Výstava obrazů Yvonne Baalbaki,
která používá techniku voskové ole-
jové barvy a barevných pastelů, je do
29. 11. přístupná v Modrém domečku
Řevnice.               Šárka HAŠKOVÁ
* Výstava obrazů malíře Václava Še-
stáka je do 5. 12. k vidění v beroun-
ské kavárně Jiná káva.                   (mif)
* 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
* 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
* Hlásnotřebaňská malířka Marie
Kovaříková vystavuje obrazy v Raba-
sově galerii v Rakovníku. Výstava s
názvem V takové krásné společnosti
bude přístupná do 17. 1. 2010.    (mif)



Hasiče vyškolí profesionálové
VELITELEM NOVĚ USTAVENÉ VŠERADICKÉ JEDNOTKY BYL JMENOVÁN FILIP JEČNÝ
Po 15 letech nečinnosti se podařilo
ve Všeradicích dát dohromady mladý
kolektiv, který vytvoří požární zása-
hovou jednotku obce, tak, jak nám to
předepisuje zákon. (Viz VK 22/09).
Bohužel nic není tak jednoduché, jak
se na první pohled může zdát. Při
přejímce požární techniky jsme zjis-
tili, že není s čím začít. Není kousku
hadice, stříkačky jsou v neprovozu-
schopném stavu, požární vozidlo ne-
ní vozidlem, ale očesaným depozi-
tem. Stav je zoufalý. Přesto se nová
jednotka s chutí pouští do práce a v
současnosti provádí generální opravu
stříkačky. Díky sponzorům již máme
i základní vybavení PS 12 a požární
vozidlo AVIA A31, které jsme si při-
vezli z obce Žiželice. Toto vozidlo
budeme průběžně doplňovat tak, aby
v co nejkratším období splnilo veške-
ré požadavky vyhlášky o technických
podmínkách požární techniky. Dále

bude následovat oprava stříkaček a
na závěr oprava vozidla ARO, které
by v budoucnu mělo sloužit k tech-
nickým zákrokům. 
Velitelem jednotky byl jmenován Fi-
lip Ječný, velitelem družstva Tomáš
Červený, funkci řidič-strojník budou
zastávat Václav Strnad a Tomáš Vo-
tava. Výše uvedení se s dalšími členy
jednotky zúčastní základního výcvi-

ku u HZS v Berouně. Tím však jejich
odborná příprava nekončí, naopak,
začíná. V budoucnu se budou účastnit
dalších školení a výcviků na zvyšo-
vání odborné hasičské kvalifikace. 
Věřím, že všem zúčastněným vydrží
jejich elán a nasazení i do budoucna
a věřím i tomu, že se nám podaří roz-
šířit jejich řady o další aktivní členy. 

Bohumil STIBAL, starosta obce

23/2009

Dostaneme dotaci
sto milionů korun...?
Listopad máme v polovině a obchody
začaly s vánoční nabídkou, což je ne-
klamná předzvěst blížícího se konce
roku. Opět budeme všichni rekapitu-
lovat svoji práci za uplynulé období
a chystat plány na období příští. 
Zastupitelstvo obce a s ním jistě i
všichni občané jsou v očekávání, jak
dopadne naše žádost o dotaci na vo-
dovod a kanalizaci. Výzva ze Státní-
ho fondu životního prostředí, kam
jsme žádost podali, byla uzavřena 4.
listopadu. Tato výzva má rozdělit pět
miliard korun. Příjem žádostí probí-
hal od 2. listopadu letošního roku a
ukončen měl být 5. ledna 2010. Bo-
hužel již 4. 11. 2009 (tedy po dvou
dnech!!!) byl příjem žádostí pro na-
plnění na 200% uzavřen. Jsem pře-
svědčen, že naše žádost byla zpraco-
vána na dobré úrovni a požadovanou
dotaci ve výši 104 milionu se nám
podaří získat. 
Během listopadu obdrží každá do-
mácnost dotazník k realizaci pláno-
vané akce. Prosím všechny občany,
aby jeho vyplnění a odevzdání věno-
vali maximální pozornost, neboť na
jeho základě musí zastupitelstvo činit
další kroky v přípravě výstavby vo-
dovodu a kanalizace.
Závěrem vám všem přeji ještě ales-
poň trochu pěkné počasí a osobní
pohodu, která nebude přehlušena
předvánočním stresem.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

PO ZÁVODECH PEKLI BUŘTY. Sobota 7. listopadu byla v Osovci ve zna-
mení tradiční drakiády. Možná chybějící pořádný vítr byl důvodem proč se na
louku dostavilo jen asi deset dětí s draky. Hned se vrhly do závodění. Nejhezčí
koupený drak, nejhezčí doma vyrobený drak, nejvýše letící drak a nejlepší
dračí akrobat. Absenci větru museli občas nahrazovat tatínkové svým během.
Po soutěži a rozdělení sladkých odměn si všichni jako každoročně opekli buř-
ty. Text a Foto NN J. KOZÁK
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Potřebujete kominíka?
Upozorňujeme občany, že dne 20.
listopadu bude v obci Všeradice
přítomen kominík. Žádáme ty,
kteří potřebují údržbu komína,
aby nahlásili svůj požadavek v

kanceláři Obecního úřadu.
Bohumil STIBAL

Na radnici začal 
fungovat Czech POINT
Od listopadu je na obecním úřadě ve
Všeradicích v provozu Český Podací
Ověřovací Informační Národní Ter-
minál, neboli Czech POINT. Cílem
projektu je ulehčit lidem komunikaci
se státem. Na jednom místa je možné
získat a ověřit data z veřejných i ne-
veřejných informačních systémů,
úředně ověřit dokumenty a listiny,
převést písemné dokumenty do elek-
tronické podoby, získat informace o
průběhu správních řízení a iniciovat
zahájení řízení správních orgánů. Jde
tedy o maximální využití údajů ve
vlastnictví státu tak, aby byly mini-
malizovány požadavky na občany.
V současné době je možné u nás na
úřadě po zaplacení poplatku obdržet:
- Výpis z Katastru nemovitostí
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis z Živnostenského rejstříku
- Výpis z Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče
Informace jsou podávány denně v
úředních hodinách. (bos)

Školáci se vypravili
na Rychlé šípy
V pondělí 9. listopadu se žáci 3.  - 5.
třídy osovské školy vypravili do příb-
ramského divadla na představení
Rychlé šípy. Kniha Jaroslava Fogla-
ra je jim důvěrně známa po loňské
akci Noc s knihou, kdy se mohli ve
škole setkat s jejím ilustrátorem Mar-
ko Čermákem. Hra se dětem líbila;
na druhý díl se vypravíme zjara. 
Ve čtvrtek 12. 11. k nám podruhé ve
školním roce přijelo hudební duo
Vanda a Standa s dotovaným progra-
mem Ministerstva zemědělství o bio-
potravinách. Program byl simulován
jako přednáška docenta Brázdy na
vysoké škole, naši žáci se dostali do
role studentů. Novinářka Vanda se
jich vyptávala, co vědí o biopotravi-
nách,  ekozemědělství i agroturistice.
Děti se zajímavou formou dověděly o
tom, jak se vyrábí české bio výrobky
a jak je poznají v obchodech. Pro-
gram byl proložen písničkami na toto
téma.         Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Litní prošel průvod
Halloweenské oslavy se konaly v li-
teňské škole. Nejdříve byly ve třídách
výtvarné dílny. Pobavit se a něco pě-
kného si vytvořit přišly i děti z liteň-
ské školky se svými učitelkami. Men-
ším dětem pomáhali naši deváťáci.
Připravili jsme jednoduché omalo-
vánky, bramborová tiskátka, na vyd-
labání čekaly dýně.
Když se setmělo, vyrazil průvod s
lampiony po vsi, v masce nebo v civi-
lu, jak kdo chtěl. Nejhezčí vlastno-
ručně vyrobené lampiony byly oceně-
ny. Porota měla těžkou práci, vybrat
z množství krásných exemplářů ty
nejlepší, byla nezáviděníhodná funk-
ce. Nějaká drobnost se pak našla pro
všechny. Halloweenské odpoledne
stálo za to, účastníci byli spokojeni.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

LÍBÍ? Velitel Filip Ječný (druhý zleva) společně se strojníky při prohlídce no-
vého zásahového vozidla všeradických hasičů.              Foto Bohumil STIBAL
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Rumunsko, Gerník - Do rumunské
vesnice Gerník obývané od první
čtvrtiny 19. století Čechy se vydala
tříčlenná výprava od Berounky.
Minule jsme ji opustili ve chvíli,
kdy se i se svým domorodým prů-
vodcem Štěpánem ztratila o půl-
noci v horách nad Dunajem.  (NN)

Starosta Všeradic už ani nekleje.
Odevzdaně leží na dně valníčku a
skrz zimou drkotající zuby cedí slinu
za slinou. „Pojedeme, dokud nám
nedojde nafta,“ konstatuje lakonicky
Štěpán za volantem traktoru. A kdy
nám dojde nafta? „Těžko říct,“ krčí
rameny.
S ředitelem nymburského pivovaru
se půlnoční tmou a všudypřítomný-
mi křovisky škrábeme na nejbližší
kopec. Zázrak tak hezky popsaný v
pohádce O perníkové chaloupce se
ale tentokrát neopakuje: z vrcholu
nevidím ani světýlko a po chvilce už
ani ředitele. Nakonec jsem rád, že

trefím zpátky k valníku. Z ponurých
myšlenek na vlky, o nichž nám v ho-
spodě barvitě vyprávěli místní, mne
vytrhuje v poklidu pokuřující Ště-
pán: „Tak pojďte, někam pojedem!“ 
Směr rázně určuje nymburský ředi-
tel, jež v sobě ani v krizové situaci
nezapře manažera. Po pár stovkách
metrů, když cesta klesá kamsi do
rokle, se otáčíme a míříme nazpět.
Další dva kilometry je na voze mra-
zivé ticho. Myslím, že část osádky
(Štěpán) se v duchu modlí, část (sta-
rosta) kleje a zbytek (ředitel a já)
doufá, že se stane nějaký zázrak.
Vyšší mocnosti nám nakonec do

cesty staví trojici mladých Rumunů
na staré motorce. Co pohledávají
touhle dobou v civilizaci na hony
vzdálených končinách, raději nezjiš-
ťujeme. Bohatě nám stačí, že nás ne-
míní ani okrást, ani zabít a že dokon-
ce znají cestu do Gerníku. Zaplať jim
za vše rumunský pámbu!
Ve zbytku pouti bloudíme již zcela
nepatrně - na gernické návsi jsme
krátce po čtvrt na dvě. Bilance naší
výpravy do šestnáct kilometrů vzdá-
leného Rovenska je následující: Ces-
ta tam nám pěšky trvala čtyři hodiny,
tatáž cesta zpátky na voze hodin pět.
Starosta Všeradic akutně trpí zimou,

Štěpán nedostatkem cigaret, ředitel a
já žízní. Pročež starosta okamžitě
mizí směr postel, my ostatní se ra-
dujeme, že dveře hospody jsou do-
kořán. Obsluha už je sice na odcho-
du, ale daří se nám ji zadržet a vy-
dyndat z ní pivo i kuřivo. Jsme spo-
kojení, že to dopadlo takhle, Štěpán
radostí až hýká. Peníze za taxikářské
služby odmítl, takže jsme se mu od-
vděčili alespoň kazetou Třehusku.
Odkudsi vytáhl stařičký přehrávač a
do setmělé návsi teď za doprovodu
staropražské kapely od Berounky
huláka Na Pankráci, na malým vršíč-
ku... (Pokračování) Miloslav FRÝDL

Setmělou návsí znělo Na Pankráci...
MINIVÝPRAVA OD BEROUNKY SE VYDALA PO STOPÁCH ČECHŮ NA RUMUNSKO-SRBSKÉM POMEZÍ - 4)

Na několik měsíců se do německé-
ho Bonnu pracovně vypravila oby-
vatelka Litně Jitka CHOCOVÁ.
Své postřehy a zážitky z nového
působiště nabídla redakci Našich
novin. Dnešní pokračování je o
návštěvě Berlína.                         (NN)
Před časem mne moje pracovní po-
vinnosti zavedly do Berlína. Město
na Sprévě si letos připomíná 20. vý-
ročí pádu zdi, která do roku 1989
oddělovala Západ od Východu. Na
Alexanderplatzu je velká výstava k
tématu konce východního bloku, po-
dobně zaměřená je i expozice v bu-
dově Bundestagu.
Ve volném čase jsem stihla navštívit
aspoň Muzeum zdi – Mauermuseum
u tzv. Check Point Charlie ve Fried-
rich-Strasse, což byl jeden z přecho-
dů mezi západní a východní částí
města. Počátek muzea se datuje ro-
kem 1962. Tehdy se konala první vý-
stava na téma útěků v dvoupokojo-
vém bytě v rozdělené Bernauer St-
rasse. Návštěvníky tu upozorňovali,
že mohou být rádi, když na ně pohra-
ničníci z druhé strany zdi nestřílejí.
Dnes je muzeum rozprostřené přes
několik pater i domů a dokumentuje
hlavně neskutečnou vynalézavost li-
dí, kteří utíkali na Západ. Dva kama-
rádi se třeba domluvili se známou
švadlenou, která jim ušila uniformy
sovětských oficírů, takže na hranici

jen zasalutovali. Maminka, jež pra-
covala v západním Berlíně a nikdy s
sebou nesměla vzít svého synka, ho
propašovala spícího v ervéhápce na
kolečkách. Muzikant ze západního
Německa provezl po vystoupení v
NDR přítelkyni v reprobedně. Jedna
rodina uletěla v balónu, který si sa-
ma ušila na starém šlapacím stroji,
jiná se zamkla na WC ministerstva u

zdi a večer se oba manželé i jejich
syn slanili na střechu protějšího do-
mu. Spousty lidí se doslova podhra-
baly tunely a několik jich zeď v prv-
ní polovině 60. let prorazilo v nák-
ladních autech. Postupem let soudru-
zi v NDR zdokonalili systém ostra-
hy, aby šance na útěk byla minimál-
ní. Do ochranného pásma před zdí
nesměli bez povolení nadřízeného

ani řadoví pohraničníci, protože jich
takhle hodně uteklo. Do kanalizace
byly položeny drátěné mříže s ostny
a na zeď nainstalována automatická
zařízení, která reagovala na pohyb.
Poté, co zaznamenala »narušitele«,
vypálila na něj smršť kovových ná-
bojů, které se pro mnohé staly osud-
nými. V muzeu je rentgenový sní-
mek muže, který měl štěstí a smrtící
sprchu přežil. Dodnes má u srdce je-
den projektil, který se nepodařilo z
těla vyjmout. Je tu zaznamenán i
osud dvou Čechoslováků, jimž se na
vlastnoručně zkonstruovaném stroji
podařilo uletět do Rakouska. 
Můžete taky vidět, jak se dá na his-
torii vydělat: jeden chytrák na začát-
ku 90. let vylovil z kontejneru kusy
asfaltu s někdejší dělící čárou mezi
Západem a Východem, které posklá-
dal asi do třímetrového pruhu a pro-
dal muzeu za 20 tisíc DM. Další tak-
hle zpeněžil původní židli z jedné z
východoněmeckých strážních věží.  
Já měla dokonce i to štěstí, že jsem
vyslechla autentické vyprávění jed-
noho z tzv. »helfrů«, kteří pomáhali
lidem z Východu utéct. Stasi se ho
opakovaně pokusila unést do vý-
chodního Berlína. 
A na závěr jedna perlička nejen pro
Čechy: naproti Check Point Charlie
je České centrum v Berlíně: Czech
Point... Jitka CHOCOVÁ, Bonn

NAD GERNÍKEM. Boží muka nad českou vesnicí Gerník. V údolí na obzoru se klikatí Dunaj.     Foto NN M. FRÝDL

Lidé z východního Berlína prchali po laně i v balónu
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: NAŠINEC VE »SVĚTĚ«, ANEB JAK TO CHODÍ (A JEZDÍ) V BONNU - 5)

MLÝNKY. Cestou do Rovenska jsme
si prohlédli ještě používané mlýnky. 

Foto NN M. FRÝDL

OBLÍBENÝ TRABI. Asi máloco symbolizuje někdejší NDR tak dokonale, ja-
ko oblíbené lidové vozítko, »bakelitový« Trabant.      Foto Jitka CHOCOVÁ
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Autobus nemohl nahoru ani dolů
KURIOZNÍ NEHODA NA ÚZKÉ SILNICI VE VŠENORECH: NEOPLAN »SE POSADIL« MOTOREM NA ZEM

Všenory, Řevnice - Špatný odhad
řidiče v seniorském věku zapříči-
nil uvíznutí zájezdového autobusu
v horní části Všenor 5. listopadu.
Vyprostit ho museli řevničtí hasiči.

Starší autobus Neoplan, který jel od
Černolic, odbočoval na Jíloviště.
Ostrý úhel těchto dvou směrů, pře-
výšení příjezdových cest a malý pro-
stor nedostatečný pro delší vozidla
způsobily, že zadní dvojkolí ztratilo
kontakt s vozovkou a autobus »se
posadil« motorem na horní hranu sil-
nice. I když se nikomu nic nestalo a
nevznikla škoda, autobus nebyl
schopen dokončit obrat v křižovatce,
protože jeho zadní kola zůstala ve
vzduchu. Na místo vyjelo v 19.40

zásahové vozidlo z Řevnic s pěti
profesionálními hasiči, kteří poslali
29 starších cestujících na občerstve-
ní do hotelu Zdenka a požádali o vý-
jezd další hasičský automobil s
pneumatickými vaky. Muž z domu u
křižovatky zapůjčil hasičům dřevěné
trámky, aby mohli autobus podkládat
a vyprošťování pomocí nejmoderněj-
ší techniky bylo zahájeno. Bohužel
se ukázalo, že podvozek autobusu je
v takovém úhlu, že jsou pneumatické
vaky neúčinné. Nakonec hasiči kapi-

tulovali, vyklidili prostor pod auto-
busem a hasičskou tatrou ho vytáhli
za jeho zadní tažné zařízení zpět na
horní okraj křižovatky. Na autobusu
se při manévru poškodila skříňka na
nářadí poblíž motoru. Ve 21.15 už
stál autobus za křižovatkou, důchod-
ci mohli opět nastoupit a pokračovat
v návratu do Kostelce nad Labem.
Výjezd hasičů skončil ve 21.33. 

Vilém ŠEDIVÝ

Dle paragrafu…
CHTĚL JEN BODOVKY. Do no-
vostavby v Hlásné Třebani se 2. 11.
v noci vloupal neznámý poberta. Vy-
páčil dveře terasy a odnesl 22 bodo-
vých světel za 10 420 Kč.             (šm)
ZMIZELA DVĚ AUTA. Dva vozy
zn. Škoda byly odcizeny v Karlštejně
7. 11. Prvním je Škoda Octavia com-
bi v šedé metalíze, kterou její majitel
zaparkoval u zdejšího nádraží. Auto
za 275 000 korun se SPZ 8A3 2289
bylo řádně zajištěno. Škoda Fabia
SPZ 4A3 2130 za 153 000 Kč stála u
restaurace Pod Dračí skálou.        (šm)
UKRADL PRUTY I PILU. Navijá-
ky, podběrák, rybářské pruty, elek-
trický hoblík i řetězová pila zmizely
mezi 31. 10. a 5. 11. z kůlny u chaty
v zadnotřebaňské části Na Chybě.
Zloděj zničil visací zámek u objektu i
petlici a následně kůlnu »vyčistil«.
Způsobil škodu 10 000 Kč.           (šm)
PŘIŠEL O KŘESLA.  Dvě křesla se
ztratila z novostavby v Černošicích.
Zloděj si vybral dosud neobydlený
dům, rozbil okno, pronikl dovnitř a
kradl. Škoda je 9 000 Kč.               (vš)
ŠKODA? PŮL MILIONU! Vibrač-
ní tandemový válec za půl milionu
korun se ztratil ze staveniště v Černo-
šicích, v noci na 6. 11. Stroj těžký 2,5
tuny sloužil firmě, která zde budova-
la novou silnici. (vš)

Z našeho kraje...
* Kvůli rekonstrukci železniční trati
v úseku mezi Řevnicemi a Karlštej-
nem bude ve dnech 18. a 19. 11. ome-
zen provoz vlaků z Prahy do Berouna
a zpět. Výluka bude platit  vždy od
8.05 do 17.55. Vlaky z Prahy číslo
8818, 9910, 8834, 8838, 8842, 8846
a 8850 budou ukončeny ve stanici
Řevnice, v opačném směru budou
vlaky č. 8819, 9911, 8835, 8839,
8843, 8847 a 8851 výchozí ze stanice
Řevnice. (pš)
* Občanské sdružení Lumen v Dob-
řichovicích pořádá 24. 11. od 17.00 v
dětském klubu Lumek (Palackého
147) přednášku na téma Volba kurzů
aneb Jak moc zatížit předškoláka.
Přednáší psycholožka Jana Doksan-
ská. Barbora TESAŘOVÁ
* Sběr nebezpečného odpadu se v
Řevnicích koná 28. 11. Na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad bude možné
od 9 do 12.00 odevzdávat barvy, ředi-
dla, pneumatiky, oleje, lepidla a prys-
kyřice, asbest, kabely, použité aku-
mulátory, asfaltové směsi a kyseliny.
Odebírány nebudou televizní monito-
ry a chladící technika. Tyto přístroje
totiž je možné průběžně odevzdávat
ve sběrném místě V Zátiší.             (pš)
* Řevnice by měly mít svoji dřevě-
nou turistickou známku. Její návrhy
předložili radě města členové Leto-
pisecké komise, motivem má být
Lesní divadlo. (pš)

Svinaře – Obyvatelům Svinař jako jedné z má-
la obcí na Berounsku neteče z kohoutku voda,
která odpovídá normám. Problém by měla vy-
řešit stavba nového vodojemu.

„Okres Beroun je z větší části zásobován z vodo-
vodu Želivka, zbývající část má pitnou vodu z
vlastních, většinou podzemních zdrojů,“ uvedla
Alena Bulvasová z berounské pobočky Krajské
hygienické stanice. Z pětadvaceti provozovatelů
vodovodních systémů  bylo pouze pro pět vodo-
vodů vydáno povolení k užití vody, jež nesplňuje
hygienické limity. V případě Svinař převyšuje da-
né hodnoty obsah síranu. „Problém je, že tuto vo-
du máme i v mateřské škole a bytovkách,“ řekl
starosta obce Vladimír Roztočil. Obec už ale pra-
cuje na nápravě, začala budovat nový vodovod.
Začít sloužit by měl koncem příštího roku. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Nářadí nechal, pistoli ukradl
Liteň - Do autodílny u rodinného domu v Litni
se vloudil v noci 3. listopadu dosud neidentifi-
kovaný poberta. Co ukradl? Pistoli!
Zloděj si nanosil k vratům elektrické náčiní, jež
chtěl odnést. Když ale nalezl funkční revolver,
zapomněl na lup a pouze se zbraní, která je řádně
registrována, utekl. Škoda činí 6000 Kč.         (šm)

Zloduch zničil Isidora
Svinaře - Sochu Isidora mezi obce-
mi Svinaře a Halouny se v noci ze
6. na 7. listopad pokusil ukrást ne-
známý zloděj.
Darebák upevnil kolem sochy lano a
i s podstavcem ji strhl na zem. Socha
na několika místech praskla a někte-
ré části se oddělily. Škoda je 150 000
korun. Svinařská radnice sochu Sv.
Isidora, jež mnoho let chátrala, ne-
chala v roce 2006 opravit. Kolik bu-
de stát současná oprava, není zatím
jasné. Sochu si odvezl restaurátor,
který potřebnou částku určí. (pš)

Svinaře mají problémy s vodou
NOVÝ VODOVOD MÁ ZAČÍT SLOUŽIT NA KONCI PŘÍŠTÍHO ROKU

Herecké sdružení E.H.T. nás krásně pobavilo
V neděli 8. 11. jsme navštívili divadelní představení Jak je důležité míti Fi-
lipa v restauraci U Janů v Karlštejně. Krásně jsme se pobavili díky herec-
kému sdružení E.H.T., které vzniklo před pěti lety. Chtěli bychom poděkovat
režisérce a umělecké vedoucí Elišce Hrubé-Toperczové za nádherný večer.
Již se těšíme na příští rok, neboť jak jsem se dozvěděla,soubor připravuje
představení Molierova Lakomce. Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

František Šedivý si zaslouží
blahopřání i čestné občanství
Dvanáct let strávil v komunistických lágrech Řev-
ničan František Šedivý. Za to, jak zarputile a usi-
lovně bojoval proti komunistické zvůli mu před
několika týdny prezident České republiky udělil
Řád Bílého lva II. třídy. 
„Mnoho lidí mi pak telefonovalo a gratulovalo.
Zastavovali mě lidé na ulice, mnohé jsem ani ne-
znal,“ přiznal trochu dojatě František Šedivý. I
zadnotřebaňský obecní úřad, pro který pan Šedivý
roky vedl kroniku, poslal blahopřání. Jen ta řev-
nická radnice, zdá se, zaspala. Mám za to, že si
pan Šedivý nejenže zaslouží byť opožděnou gratu-
laci, ale – a to především – čestné občanství naše-
ho města. Pavla ŠVÉDOVÁ

Leťánek chystá besídku i odborný seminář
Rodinné centrum Leťánek odstartovalo 8. 11. sérii pravidelných setkání ne-
jen pro seniory. Sál u Kafků v Letech ožil vyprávěním berounského spisova-
tele Jana Kříže o životě v Itálii. Následoval koncert houslistky Dany Klás-
kové a klavíristky Kateřiny Košťálové. Další setkání se uskuteční 23.11. a má
název Jižní Toskánsko v podání Jana Kříže. Na 14. 12. pak chystáme Vá-
noční besídka NEJEN pro seniory.
Klub aktivního stáří nabízí besedy se zajímavými hosty, vzdělávací seminá-
ře, společná posezení, oslavy a přednášky. Každý čtvrtek od 11:30 do 12:30
můžete v letovské knihovně navštěvovat Relaxační cvičení pro seniory. 
Odborný seminář Dětský vzdor aneb Kdo s koho se bude konat 19. 11. od
18.00 v sále U Kafků. Lektorkou je PhDr. Ing. Iva JUNGWIRTHOVÁ ze
Střediska rané péče Tamtam Praha. Cena 200 Kč. Dne 27. 11. se bude již
poněkolikáté opakovat úspěšné obtiskování ručiček a nožiček na kachličky. 

Renata SLAVÍČKOVÁ, Rodinné centrum Leťánek, Lety

Ordinace se stěhuje, místo ní bude školka
Karlštejn – Ordinace dětské lékařky v Karlštejně se bude stěhovat z do-
savadních prostor v mateřské škole do zdravotního střediska. Tam už
sídlí zubař a praktický doktor.
„Před léty jsme vybudovali ordinaci pediatričky ve školce, protože tam bylo
málo dětí. Teď je nutné zase kapacitu školky navýšit. Tak vše předěláváme
zpátky,“ řekl starosta Karlštejna Miroslav Ureš s tím, že do městyse vozí děti
i lidé z okolních obcí. Všude totiž řeší problém s nedostatkem míst v mate-
řinkách. „Ve zdravotním středisku už novou ordinaci budujeme. Bude to stát
tři sta tisíc korun a hotova by měla být ještě letos,“ uvedl Ureš. Ordinační
hodiny lékařky pro děti by se měnit neměly. Následující rok pak začnou sta-
vební úpravy ve školce, kde radnice míní vybudovat novou třídu. Kapacita by
se měla zdvojnásobit. „Chceme žádat o dotaci. Rádi bychom, aby nová třída
asi pro osmnáct dětí byla otevřena už příští školní rok,“ dodal Ureš. (pš)

Spadlou skálu museli odklidit řevničtí hasiči
Černošice, Řevnice - Na upozornění Městské policie vyjížděla jednotka
profesionálních hasičů 3. listopadu v noci do Černošic. Na silnici se totiž
sesunula část skály.
Kamení v ulici Karlštejnská se nacházelo téměř po celé šíři vozovky. Náklad-
ní automobily mohly místem projet s větším úsilím, osobní auto by však přes
kameny nepřejelo. Tři profesionální hasiči z Řevnic, kteří byli právě na cestě
od požáru kontejneru v jiné části Černošic, přijeli do Karlštejnské ulice a ka-
mení ze silnice uklidili. Potom se vydali na průzkum skály nad místem sesu-
vu, ale další nebezpečné místo už neobjevili. (vš)

Školáci pekli chleba
Na výlet do Toulcova dvora se 9. 11.
vydali žáci 2. a 5. třídy liteňské ško-
ly. Povídali jsme si tam, jak se peče
chléb a také jsme hledali na zahrád-
ce obilí. Janek ho našel jako první.
Potom jsme se přemístili do špýcha-
ru, kde jsme cepy mlátili obilí. Aby
nám práce lépe šla, naučili jsme se
básničku: Snop na patře, shoď ho
bratře, shoď ho dolů, na stodolu.
Pak jsme pekli chléb. Dopředu jsme
si udělali kvásek, namleli jsme žito a
pšenici, proseli sítem, aby mouka
byla nadýchaná. Zadělali jsme těsto,
udělali kouli - chlebánek a dali ky-
nout do nahřáté trouby. Po vyndání
jsme chlebíčky opět tvarovali a zdo-
bili kmínem nebo mákem. Po upeče-
ní jsme ochutnávali. Nejvíc se mi lí-
bilo mlácení obilí - přál bych si,
abychom mlátili déle.
Jakub GRUNCL, 5. třída ZŠ Liteň
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TJ Sokol Řevnice přijme:
manažera pro prodej 

služeb sportovního centra
Náplň práce: prodej služeb sportovního centra - pronájem 
prostor sportovního centra (tělocvična a sportoviště) - vedení 

časového rozpisu akcí - získávání nových aktivit - odpovědnost 
za chod centra, marketingové a PR akce - zodpovědnost 

za ekonomické výsledky centra

Požadujeme: - organizační schopnosti - aktivní a kreativní 
osobnost - obchodní nadání - kladný vztah ke sportu a sportovnímu

prostředí - zkušenosti s provozem sportovního centra 

Nabízíme: - práci v zajímavém oboru - podíl na výnosech prode-
je služeb - možnost nástupu ihned - příležitost řídit aktivity spor-

tovního centra a uplatnit vlastní nápady

Kontakt: Životopis s fotografií a motivační dopis prosím zašlete:

TJ Sokol Řevnice, Opletalova 89, 252 30 Řevnice

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz
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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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Pes i já jsme na louce ztuhli, že by se v nás krve
nedořezal! Naštěstí jsme byli tak překvapení, že
jsme zůstali v klidu stát, koně diváci odehnali a
my jsme pokračovali v dokončení stopy. Soust-
ředění psa však bylo totálně pryč, dnes jsme pro-
stě neměli den, a tak nám body nestačily. 
Pokračovalo se dalšími stopami, úspěšní byli dva
psovodi, dva také na stopě skončili. Po stopách
jsme se vrátili na cvičák, kde následovaly posluš-
nosti a obrany. Nikdo další nevypadl, a tak nako-
nec měly zkoušky bilanci šest úspěšných, tři neús-
pěšní psovodi.
Za tři dny nás čekala další akce. Pořádali jsme 2.
ročník podzimního závodu. Tak jako loni byly vy-
hlášeny čtyři základní kategorie a vložený obra-
nářský závod. V loňském roce startovalo 43 zá-
vodníků, letos dokonce 51! Řádně jsme se připra-
vili. V kantýně byla připravena hora jídla, ceny od
štědrých sponzorů byly bohaté. K posuzování vý-
konů byli připraveni dva rozhodčí, meteorologové
předpovídali vcelku příjemné počasí, a tak jsme si
říkali, že by se mohl závod povést.
Závodníci se sjížděli od brzkého rána. Po veteri-
nární přejímce jsme zahájili závod nástupem, pak
jsme si vylosovali startovní čísla a už to klapalo.
Na hrázi bylo spoustu diváků, kteří odměňovali
výkony potleskem. Jako poslední byl na programu
vložený obranářský závod, který je pro psy mimo-
řádně náročný. Posuzování výkonů skončilo po
15. hodině. Zbývalo spočítat body, vypsat diplo-
my a připravit nástup. Protože se závěrečné vyhla-
šování protáhlo, museli jsme si trochu posvítit.  
Další ročník závodu máme za sebou, ceny, pohá-
ry, diplomy i medaile byly předány, pro pejsky
jsme měli kosti, na kterých si většina pochutnala

ještě na nástupu. Byli odměněni první tři nejlepší
v každé kategorii, vyhlášen byl nejmladší a nej-
starší závodník, nejlepší žena... Závodu se zúčast-
nila celá plejáda plemen: čivava, německá doga,
dnes populární border kolie, briard, dobrman, be-
auceron, hovawart, brabantík, malý knírač nebo
welsh corgi.                 Alena VANŽUROVÁ, Lety

Šok: Z mlhy se na nás řítil kůň...!
DOKONČENÍ ZE STRANY 12

Neotáčejme se k natažené ruce zády, nezchudneme!
Každá doba má klady i zápory, kaž-
dá doba má své vzestupy i krize. Ta
»naše« doba zaznamenává určitý
obecný ekonomický pokles. Firmám
se teď žije hůře. Lidé stále častěji
přicházejí o zaměstnání a dostávají
se do existenčních problémů. Bojuje
se se zadlužením, s hypotékou, i dů-
chody by mohly být vyšší... Dotýká
se to všech odvětví života, dotýká se
to i velkých podniků.
Je to vážný problém. Vážný i tím, že
v lidech tato situace vyvolává pocit
sevření - a tak i nebezpečné uzavře-
nosti. Obchodníci se před Vánocemi
budou snažit, ale už teď ví, že to ne-
bude jako za minulých let, že zisky
nebudou tak velké a že to zpětně
uzavře ekonomický kruh. Budeme se
ale setkávat také se sociálními orga-
nizacemi, které podporují a zajišťují
vše pro potřebné lidi, pro ty, co jsou

na tom ještě hůře než my. Čemu dá-
me přednost? Ušetříme na věcech
pro sebe - na drahých dárcích, ša-
tech, zábavě, autech..., nebo spíš
ušetříme na darech potřebným? Co
nám řekne srdce?
Jedna věc je a bude asi nejtěžší: I v
době krize, řečeno symbolicky slovy
Bible, „pamatovat na vdovy a sirot-
ky«. Umět i v nejistotě obětovat a
dát část svého zkráceného majetku
na potřeby sociální, rozdělit se.
Firmy, které se doteď hrdě stavěly do
pozic sponzorů humanitárních akcí,
sociálních projektů, pomoci bližním
- nejsou již tak štědré a ještě více ne-
budou! Pomáhaly, a za to jim patří
veliký dík. Jaký byl ale ten pravý
motiv? Je to i reklama, mít na svých
plakátech logo sociálních a zdravot-
ních organizací, které sponzorují.
Kdysi byl Ježíš Kristus v nádvoří je-

ruzalémského Chrámu a posadil se k
jedné chrámové pokladně. Panovalo
přesvědčení, že dobrý skutek a dar
získá před Bohem zásluhu a nárok
na odměnu. Ježíš je tedy u pokladni-
ce a pozoruje dary lidí. Mnozí boha-
tí dávají skutečně hodně a štědře!
Pak přijde chudá vdova a vhodí jen
dva měďáky. A tato chudá vdova dala
nejvíc! Dala z mála, co měla. Měla
jen ty dva haléře, celé živobytí. Bo-
hatí dali ze svých přebytků a ani se-
tinkou nepocítili, že něco dali...
Ta vdova to tehdy dala Chrámu Páně
v důvěře, že s tímto posvátným da-
rem Chrám naloží posvátně (rozdělí
na své zachování i na sirotky a chu-
dé). Dala to v tomto dávném příběhu
s obrovskou důvěrou. A to je i pro
ten Chrám (či humanitární organiza-
ci) obrovsky zavazující! Kolikrát i
zde se nehospodaří dobře, kolikrát se

zpronevěří posvátné dary lidí. To pak
likviduje dobře míněnou věc.
Přátelé, i uprostřed chudoby a bídy
se dá nezapomínat na dar pro dobrou
věc. Nikdo nic dávat nemusí, ale
stejně dává, i když je krize! Právě
tehdy je to zvláštní, takřka obětní
dar. Neotáčejme se k natažené ruce
zády. Nezchudneme. Vrátí se nám to
ze zdrojů, o kterých ani netušíme.
Právě v krizi sponzoři ubývají a pře-
stávají být štědří. Pociťují, že by jim
to v ekonomice mohlo chybět. My
buďme jiní. Hleďme dál soucitnýma
očima. Vždy si uvědomme, že jsme
na tom vlastně ještě dobře a že je v
našem bezprostředním okolí, v Řev-
nicích, Dobřichovicích a jinde, dost
možností, dost obětavých sdruže-
ní… Požehnaný blížící se Advent! 

Martin SKOČDOPOLE, husitský
kněz z Prahy (a chatař z Dobřichovic)

Dvacátý listopadový den letošního roku si připo-
meneme 25 let od smrti řevnického rodáka  a čest-
ného občana JUDr.  Antonína Hřebíka, poslední-
ho svobodně zvoleného starostu Československé
obce sokolské.
Narodil se v Řevnicích 20. 2. 1902, v roce 1929
byl na Karlově univerzitě v Praze promován dok-
torem práv. Od mladých let se aktivně věnoval
činnosti v TJ Sokol Řevnice a již v 17 letech se stal
členem výboru, kde zastával funkci vzdělavatele. 
Jeho pozdější bohatá činnost v sokolském hnutí,
které se věnoval celým srdcem, kdy učil, vzdělával
a vedl mladé lidi k hrdosti a svobodomyslnosti, se
mu dvakrát v jeho životě stala málem osudnou. V
prvém případě ho jeho činnost zákonitě přivedla k
odboji proti nacistům, a tím do koncentračních tá-
borů, které téměř zázračně přežil. Po válce, kdy se
stal starostou Československé obce sokolské, bylo
zejména jeho zásluhou, že sokolský slet v roce

1948 byl obrovskou manifestací proti nastupující
komunistické diktatuře. Těsně před zatčením se mu
podařilo uprchnout do Francie, posléze do Ame-
riky. I v emigraci se věnoval rozvoji sokolských
myšlenek a po dlouhá léta pracoval jako starosta
Ústředí československého sokolstva v zahraničí,
které zastřešovalo sokolské organizace v mnoha
státech - ve Francii, Švýcarsku, USA, Kanadě...
Zemřel 20. listopadu. 1984 jako čestný člen výbo-
ru Ústředí československého sokolstva v zahrani-
čí v Chicagu. Urna s jeho ostatky byla v roce 1994
převezena z Ameriky do Čech a uložena do rodin-
né hrobky na řevnickém hřbitově. Čest jeho
památce!
S fotografiemi a dobovými materiály jeho osob-
nosti a historickými dokumenty se můžete sezná-
mit u příležitosti 115. let vzniku Sokola v Řev-
nicích na výstavě instalované do 17.12. v místním
kině. Petr KOZÁK, Řevnice

Slavného Řevničana představí výstava
STAROSTA OBCE SOKOLSKÉ ANTONÍN HŘEBÍK ZEMŘEL PŘED ČTVRT STOLETÍM

Suť do kontejneru nepatří
Poslední dobou si nějaký chytrý stavebník  plete
sběrné místo tříděného odpadu nad školou se sk-
ládkou a zbavuje se zde sutě i jiného materiálu ze
stavby. Na jednu stranu jsem rád, že to neodkládá
po okolí, na druhou stranu mu sděluji, že porušu-
je OZV 3/2007  ČL.7, kde je popsáno nakládání se
stavebním odpadem: Každý stavebník si na odpad
ze stavby objedná kontejner na vlastní náklady.
Svozová firma takový odpad nebere a my ho musí-
me odvézt a dle zákona zlikvidovat. Mylná je i
představa, že zde mohu ukládat listí a když mi do-
jdou pytle, dám ho do prvního prázdnějšího kon-
tejneru – v tomto případě někdo doplnil kontejner
na plasty. Za tříděný odpad dostáváme odměny,
které snižují doplatek obce za svoz odpadů. Pokud
se budeme chovat jako onen stavebník, odměny
budou malé a nevylučuji ani zvýšení poplatku za
KO díky těmto chytrákům. Opakuji: na sběrná
místa se může odkládat komunální odpad, plasty,
papír, sklo a tetrapaky, vždy podle nádob, jež se
zde nacházejí. Elektrické spotřebiče mimo sporá-
ků (do sběru), praček a mrazáků si nechte na svoz
nebezpečného odpadu, ostatní můžete přinést do
dvora na obecním úřadu. 
Chtěl bych nabídnout pozici knihovnice/knihovní-
ka pro naši knihovnu. Paní Kirova pro zaneprázd-
něnost nemůže tento post zastávat. Prosím zájem-
ce, aby se přihlásil na OÚ. Nyní je v pátek  zavře-
no. Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

NA CVIČÁKU. Při podzimním závodu byly k vidění zajímavé výkony.          Foto Alena VANŽUROVÁ
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Fotbalisté odehráli poslední mistráky
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE

SK ŘEVNICE
Divize A
Řevnice A – Dukla B 2:2
Branky: Hrubý, Šourek
Po prvním poločase to vůbec nevy-
padalo na drama. Už v 7. minutě
proměnil Hrubý penaltu a když po-
druhé přesně mířil Šourek, zdálo se,
že půjde o jednoznačnou záležitost.
Zvlášť, když si domácí udržovali
převahu a vytvářeli šance. Bohužel
2. poločas se nesl ve zcela jiném du-
chu. Hosté krátce po změně stran bě-
hem minuty vyrovnali a byť jim byl
deset minut před koncem vyloučen
hráč, dokázali si vypracovat dvě ob-
rovské šance. Řevničtí borci tak byli
nakonec za bod ještě rádi.         (mák)
Domažlice - Řevnice A 0:2
Branky: Bošanský 2
Velmi cenné vítězství ve vyrovna-
ném utkání. Domácí neproměnili za
stavu 0:1 penaltu. (mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Lety C 1:3
Branka: Pitauer
Domácí potvrdili, že se jim nedaří.
Opět nezvládli druhý poločas a přišli
o body. Na postup do vyšší soutěže
mohou asi zapomenout, ztráta na če-
lo tabulky je příliš vysoká.       (mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Lužná 5:1 (4:1) 
Branky: Rada 2, Jůna, Rosen-
kranz, Nádr
Domácí se ve 2. minutě ujali vedení
po pohledné kombinační akci, již
zakončil Jůna. Hosté si mezi 4. a 6.
minutou vypracovali dvě gólovky,
které volaly po vyrovnání. Domácí
ale kontrovali - ve 14. minutě dorazil
míč za záda hostujícího brankáře
Rada - 2:0. Hosté opět přidali a v 19.

minutě po chybě domácí obrany sní-
žili z rychlého brejku. V 27. minutě
přidal druhý gól Rada a zkázu hostí
dokonal v 44. minutě Turek, jež byl
v gólové situaci sražen brankářem.
Penaltu proměnil Rosenkranz. Ve 2.
poločase si domácí vypracovali další
šance, ale trefil se až v 76. minutě
Nádr - 5:1. Jiří KÁRNÍK
Kněževes – FK Lety 1:4 (0:1)
Góly: Turek 2, Jůna, Rosenkranz
Do zápasu vstoupili lépe hosté - dob-
ře kombinovali a vytvořili si dvě
šance. Z té třetí pak skóroval Jůna.
Do přestávky byla hra rozháraná. Do
druhého poločasu vstoupili hosté
opět lépe a po deseti minutách se
krásně trefil Rosenkranz. Domácí
snížili po hrubé chybě v rozehrávce
Letů. Mírnou převahu domácích
ukončil až v závěru zápasu dvěma
góly Turek.   František NOVOTNÝ

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Velký Chlumec – OZT A 0:0
Po výsledkové i výkonnostní mizérii
přišel alespoň bod ze hřiště nováčka
přeboru. Oba týmy si sice vytvořily
několik šancí, Ostrovan možná o ně-
co víc, žádné ale k rozvlnění sítě ne-
vedly. Nejblíž k tomu měl Jambor,
obešel i brankáře, ale z úhlu nedoká-
zal trefit prázdnou branku.       (mák)
OZT A - Osek 0:2
Hosté si výhru zasloužili. Zejména v
prvním poločase byli lepší. Ostrovan
se po změně stran sice zlepšil, ale k
bodovému zisku to nevedlo. (mák)

DURISOL VŠERADICE
III. třída okresní soutěže
Lužce - Všeradice 0:0 (0:0) 
Všeradice: Nižbor 3:3 (2:1) 
Góly: Urban, Červenka, Jakoubek 

IV. třída okresní soutěže
Mořina - Všeradice B 1:3 (1:2) 
Branky: Hruška 2, Suchý 
Muži B ukončili podzimní sezonu na
pátém místě. Z devíti zápasů 5 vy-
hráli, 4 prohráli. Nejlepšími střelci
jsou Gálik a Dufek.

Okresní přebor dorostu
Žebrák - Všeradice 0:6 (0:3) 
Branky: Artl 3, Vynš, Silbernágl,
Tesařík 
Dorost je po podzimu na šestém mís-
tě: 3 x vyhrál, 4 x prohrál a 2 x remi-
zoval. Nejlépe stříleli Fousek a Artl.

Okresní přebor žáků
Nižbor - Všeradice 3:1 (2:1) 
Branka: Hüttner Radek 
Žáci ukončili podzimní sezonu na
druhém místě s jednobodovou ztrá-
tou na první místo. Z osmi zápasů 5
vyhráli, 2 prohráli a 1 remizovali.
Nejlepšími střelci jsou Hüttner a Piš-
vejc. Kateřina KÁCHOVÁ

Zlato patří Kajmanům
Za účasti osmi družstev se v půli lis-
topadu v Řevnicích konal nohejbalo-
vý turnaj. Potěšitelná je účast mlá-
dežníků. Dvě skupiny určily soupeře
do druhé části turnaje. Mezi vyřaze-
nými cenu útěchy získal tým Kajma-
nů. V hlavní soutěži boj o třetí místo
vyhráli Krtkové nad celkem z hospo-
dy U drsných. Ve finále si to rozdalo
druhé družstvo Kajmanů s unavený-
mi Zrostlíky (Luděk Zrostlík, Petr
Holý, František Nosek). Ti na soupe-
ře už nestačili a podlehli týmu Pra-
žáků, který tím obhájil loňské prven-
ství. Složení vítězné trojice: Petr Raj-
man, Marcel Hanzlík, Václav Char-
vát. Poděkování patří sponzorovi za
ceny pro vítěze. Petr HOLÝ, Řevnice
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Nejmladší běžkyni nebyl ještě ani rok Z mlhy se na nás řítil kůň...!
SEZONA LETOVSKÝCH KYNOLOGŮ POMALU VRCHOLÍ

Podzimní sezona kynologických ak-
cí pomalu vrcholí. Na samém konci
října jsme uspořádali zkoušky z vý-
konu, tentokrát podle Národního
zkušebního řádu. Přijel je posuzovat
Jaroslav Stareček z Prahy. Zkoušky
od začátku provázely problémy -
musely být přesunuty z původního
termínu z důvodů zaneprázdněnosti
figuranta a následně byl problém s
delegací rozhodčího. Nakonec se ale
vše podařilo, a my jsme mohli před-
vést svoje výkony.
Ráno nás přivítala mlha, a tak nám
dělalo trochu starost, že na stopách
toho moc neuvidíme… Po kontrole
tetovacích čísel a čipů jsme zahájili
zkoušky nástupem. Sešlo se devět
psovodů se svými chlupáči, sedm z

nich jsou členové naší organizace.
Po nástupu jsme vyrazili na stopy na
louky nad Řevnice. Bylo osm stop,
dvě čerstvé, dvě půlhodinové, jedna
cizí hodinová a tři cizí dvouhodino-
vé. Cizí stopy pokládal náš figurant,
Zbyšek Gorecki. První tři stopy byly
téměř excelentní, pak se ale výkony
trochu pokazily. Asi největší smůlu
jsme měla já se svým psem. Stopa se
nám nějak nedařila hned na začátku.
Když jsme se konečně přes problé-
mový úsek dostali a pes se rozešel,
vypracoval lom a označil předmět,
následoval doslova šok, protože se
na nás z mlhy řítil kůň! Blesklo mi
hlavou: kůň na volno! Co to je? Co
to znamená? (Dokončení na straně 11)

Alena VANŽUROVÁ, Lety

NECHTĚJÍ SPORTOVAT? Zájem o sportování v Řevnicích silně slábne. Ať
již jde o organizovaný sport, kde se platí členské příspěvky, či sport zábav-
ný, kde se stačí dostavit a získat nějakou cenu. V sobotu 7. listopadu jsme
již potřicátéčtvrté uspořádali běh mezi stromy nazvaný Lesní slalom. Ide-
ální příležitost projít se po lese, dvakrát si zakličkovat mezi smrky, nechat
si změřit čas a potom převzít nějakou cenu věnovanou dlouhodobým spon-
zorem. Na startu se letos sešlo 32 závodníků, tentokrát převážná část rodi-
čů. Nebýt kluků ze Třebaně, tak byla mládežnická účast silně mizivá. Nej-
početnější kategorií byla mužská s dvanácti soupeři. Výsledková listina se
rozdělila na dvě výkonnostní skupiny určené věkem. Zatímco Buchal, Čer-
mák, Hartmann, Zrostlík závodili o prvenství, ti o dvacet let starší - Holý,
Zdráhal, Brabenec bojovali o místo páté. I ženská kategorie čítala slušný
počet závodnic - tři přijely i s kočárky, dvě přišly, odzávodily a zase ode-
šly. Zde byla nejrychlejší Lenka Kvasničková (viz foto) druhá byla Alena
Čermáková a třetí místo obsadila Víťa Zdráhalová.
Další vítězové jednotlivých kategorií: Zdráhal Lukáš, Budek Adam, Zdrá-
halová Petra, Petřík Lukáš, Hoša Ondřej. Nejmladší skupinu běžců sesta-
vila Bára Brabencová ze své rodiny, a ta si také odnesla nejvíce ocenění ,
včetně ceny pro nejmladšího závodníka. Tím byla ještě ani ne roční  Alžběta
Cíglerová. Text a foto Petr HOLÝ, Řevnice

ÚSPĚŠNÁ GARDA. Veleúspěšný podzim mají za sebou fotbalisté staré gardy
Zadní Třebaně. V devítičlenné tabulce I. třídy se vyhřívají na vedoucí příčce
se ziskem 17 bodů, když pětkrát vyhráli, dvakrát remizovali a jen jednou
odešli poraženi. (mák) Foto Miroslav BOUBERLE


