
Chcete jiné radní? Pojďte volit!
VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV I DO SENÁTU SE KONAJÍ 15. A 16. ŘÍJNA

V Našich novinách:
* Hit sezony: Farmářské trhy - strana 2
* Řevnice zůstaly bez vody - strana 9
* Policisté zneškodnili lupiče v bance 

- strana 11

Poberouní - Jste nespokojeni s tím,
jak zastupitelé spravují vaši obec či
město? Ve volbách, které se konají
o nadcházejícím víkendu, máte
šanci je vyměnit. V našem kraji na-
víc budeme volit také do Senátu.
Volby se konají v pátek 15. října od
14 do 22.00 a v sobotu 16. října od 8
do 14.00. S sebou potřebujete platný
občanský průkaz nebo pas.  
Hlasování v komunálních volbách je
trochu jiné než v parlamentních –
hlavní rozdíl je v tom, že všichni kan-
didáti a sdružení se nacházejí na jed-
nom hlasovacím lístku. Voliči mohou
dát maximálně tolik hlasů, kolik čle-
nů má zastupitelstvo obce. Je ovšem
možné dát jich i méně. 

Jak tedy hlasovat, aby byl náš lístek
platný? Možností je víc. Pokud kříž-
kem označíme celou volební stranu,
dáváme hlas všem kandidátům této
strany až do počtu volených zastupi-
telů. Hlas přitom můžeme udělit jen
jedné straně. Nebo můžeme rozdělit
hlasy jednotlivým kandidátům z růz-
ných stran - zase jen do počtu členů
zastupitelstva. Tyto dvě varianty lze i

kombinovat: Pokud zvolíme stranu a
k ní pár jednotlivců z jiných kandidá-
tek, dostanou přednostně hlasy samo-
statně zvolení lidé. Z kandidátky zvo-
lené strany dostane hlas jen tolik lidí,
aby celkový počet opět nepřesáhl po-
čet členů zastupitelstva. Volební líst-
ky v komunálních volbách se dávají
do šedé obálky, kterou získáme u vo-
lební komise.    (Dokončení na straně 3)

12. října 2010 - 20 (530) Cena výtisku 7 Kč

Letovanka zpívala v Bruselu eurokomisařům i europoslancům
Lety, Brusel – Skvělého úspěchu do-
sáhla studentka Pražské konzervato-
ře, Letovanka Ludmila Hudečková.
V Bruselu, sídle Evropské unie, na
slavnostním mimořádném koncertu
zpívala pro europoslance, eurokomi-
saře a další významné hosty.
Bruselský koncert byl ojedinělou,
prestižní akcí. Kde se na něm »vza-
la« Hudečková? „Pražská konzerva-
toř v roce 2011 oslaví 200 let své
existence,“ vysvětluje. „Při této pří-
ležitosti byla uspořádána výstava o
historii konzervatoře, která putuje
po evropských metropolích, a záro-
veň cyklus slavnostních koncertů, jež
ji doprovázejí. Jednou ze zastávek
byl právě Brusel.“
S Hudečkovou byli k účinkování v sí-
dle EU vybráni ještě další dva pěvci

- Hana Dobešová a Lukáš Sládek.
Na klavír je doprovázel profesor Pa-
vel Matyáš. „Vystupovali jsme v
Pražském domě, což je centrum čes-
ké kultury a vzdělání v Bruselu,“ ří-
ká Ludmila s tím, že pozváni byli
čeští europoslanci, komisaři Evrop-
ské komise a další Češi i Slováci pů-
sobící v Belgii. Letovanka zpívala
mimo jiné Biblické písně Antonína
Dvořáka či árie Veruny z opery V
studni Viléma Blodka. 
„Po koncertě byl raut, kde jsme se
seznámili s velmi zajímavými osob-
nostmi,“ pochvaluje si Hudečková.
„Měli jsme i čas na krátkou prohlíd-
ku centra Bruselu a asistent europo-
slance Březiny nás vzal do Evrop-
ského parlamentu, což byl velký zá-
žitek,“ dodává.       Miloslav FRÝDL

Chlapec se zřítil z Kazínské
skály, zlomil si pánev i nohu
Mokropsy – Čtrnáctiletý chlapec spadl v nedě-
li 3. října odpoledne z Kazínské skály nad
Mokropsy. S otřesem mozku, zlomenou stehen-
ní kostí i pánví byl dopraven vrtulníkem do
pražské nemocnice v Motole. 
Jako první dorazili ke skále čnící několik desítek
metrů nad Berounkou na člunu dobrovolní hasiči
z Mokropes. Jejich lékař také chlapci poskytl prv-
ní pomoc. Zraněný byl poté na nosítkách předán
záchranné službě a následně transportován vrtul-
níkem do Prahy. Na místě zasahovali také profesi-
onální hasiči z Řevnic a Radotína. Okolnosti pádu
vyšetřuje policie. (lup)

VLÁČEK VYJEL NAPOSLED. První
říjnový víken byl zároveň posledním,
kdy se letos mohly děti i dospělí svézt
ve Svinařích důlním vláčkem. Na
svém pozemku ho tu provozuje milov-
ník mašinek Petr Báňa. „Otevřeno
máme nepravidelně a vždy se snaží-
me dát lidem o jízdách vědět,“ říká
majitel. „Už tu byly i děti z místní či
liteňské školky,“ dodává. Zájemci
měli zároveň možnost prohlédnout si
sousední zahradu zámku, která byla
také zpřístupněna. Další možnost
projet se vláčkem bude až napřesrok. 

Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

V BRUSELU. Letovská pěvkyně Lud-
mila Hudečková.          Foto ARCHIV

Hvězda seriálu řekla
»ano« reportérovi
Dobřichovice - Hvězda seriálu Ordi-
nace v růžové zahradě, herečka Mar-
kéta Plánková, se tajně vdala na
zámku v Dobřichovicích. Své »ano«
řekla bývalému televiznímu reporté-
rovi Danielu Častvajovi. Veselka na
zámku byla komorní, jen pro nejbliž-
ší přátele, obřad trval pouhých dva-
cet minut. Markéta Plánková má pě-
tiletou dceru Agátu ze vztahu s kole-
gou Romanem Štolpou.                (pef)

Zloděj okapy neukradl - propadl
skleněnou střechou a zranil se
Řevnice – Boží mlýny někdy opravdu melou. Pře-
svědčili se o tom dva zloději, kteří se na konci září po-
kusili v řevnickém sklenářství ukrást okapové svody.
„Jeden z nich propadl skleněnou výplní na střeše domu a
zranil se,“ uvedl velitel řevnických policistů Jiří Dlask.
„Na místě po něm zůstaly stopy krve, na základě jejichž
rozboru byl usvědčen.“ 
Okapy tedy zůstaly na místě, zloději – jeden narozený v
roce 1974, druhý v roce 1936, oba žijící v Řevnicích -
byli odsouzeni k dvěma stům hodinám veřejně prospěš-
ných prací. (mif)

Hořel jsem i v bundě!Rozhovor s profesionálním kaskadérem
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Opravdu netradiční farma, kde roč-
ně vypěstují až třicet tisíc kusů dýní,
se nachází ve vesničce Bykoš nedale-
ko Všeradic. Kromě toho si tu děti i
dospělí mohou zařádit v bludišti zří-
zeném v kukuřičném poli.
Farma patří rodině Jana Brotánka,
která se pěstováním dýní, jedlých i
okrasných, zabývá už přes dvacet let. 
Dnes mají v nabídce patnáct různých
odrůd. „Od známých jsme dostali
pozvání do Kanady, kde jsme navští-
vili dýňové farmy,“ vzpomíná farmář
»jak to všechno začalo«. „Řekli jsme
si, že bychom to mohli zkusit taky,“
dodává usměvavý pán s tím, že o far-
mu se stará hlavně jeho syn, ale po-
máha mu doslova celá rodina. 
Statek v Bykoši nemůžete minout - na
vratech je nepřehlédnutelný obrázek
velké dýně. Dýně také lemují cestu
od parkoviště. Na dvoře je rušno -
ženy myjí plody a ukládají do pře-

pravek, kterých je všude plno, stejně
jako dýní různých odrůd, barev i ve-
likostí. „Dodáváme do obchodů, res-
taurací, na trhy, rauty a chystáme i
prodej u obchodních center,“ říká
manželka pana Brotánka a nabízí k
ochutnání výbornou dýňovou polév-
ku a koláč. Vše je pro zájemce k vi-
dění i vyzkoušení až do 7. listopadu.
„Máme docela frmol, jezdí sem jed-
notlivci, rodiny i celé školky,“ dodá-
vá paní domu. „Kromě dýní je k nám
táhne bludiště v kukuřičném poli.“
Vyzkoušeli jsme si ho i my - děti byly
doslova nadšené a dlouho jsem je
neviděla. Mohu vřele doporučit!
Na závěr tip na jednu lahůdku: Dýni
nakrájejte na plátky, posypte grilo-
vacím či jiným kořením a na olivo-
vém oleji pod pokličkou opečte z
obou stran. Na konec můžeme dát na
plátky rozpustit sýr. Dobrou chuť!

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Hitem letošní sezony, alespoň v Pra-
ze a okolí, se staly farmářské trhy. V
létě jich přibývalo jak hub po dešti,
teď na podzim však již notně proříd-
ly. Některé trhy obce pořádají v rám-
ci předvolební kampaně, a tak mno-
hé z nich příští týden končí. To ov-
šem neplatí o Černošických farmář-
ských trzích, které jeho organizátor-
ky plánují až do prvních mrazů.
V sobotu 2. října se konečně po
dlouhé době udělalo hezky a nebylo
nic příjemnějšího, než si dopoledne
zaskočit nakoupit na trh. V Černo-
šicích u hotelu Kazín se takový malý
farmářský trh koná každou lichou
sobotu už od začátku července. Pro-
dejci a nabídka se pokaždé lehce ob-
měňuje, ale je vidět, že si lidé zvykli
chodit pro »své« zboží. Centrální
stánek se zeleninou je v neustálém
obležení, stejně tak uzeniny, po čer-
stvém mléku a kozích sýrech se jen
zapráší. Rozhodně se vyplatí neleno-
šit a na trh přijít hned ráno.
Stánků bylo tentokrát o něco méně,
ale jak samy organizátorky dodávají,
sezóna ještě nekončí. „V poslední
době nám kvůli špatnému počasí ně-

kteří prodejci odřekli účast. Jedni se
nedostali přes bláto na pole, druhým
zas nezraje úroda rajčat. S trhy však
hodláme pokračovat, dokud bude na-
bídka zeleniny, což předpokládáme
do prvních mrazů. Záleží tedy spíš
na počasí, co nám dovolí. Každopád-
ně se snažíme sortiment trhu stále
rozšiřovat, přitom vždy platí, že na
trh přijímáme pouze takové prodej-
ce, kteří nabízené zboží sami produ-
kují, či jsou výhradním prodejcem
výrobce. Prodej zboží z velkoobcho-
du rozhodně nepodporujeme,“ říká
jedna z organizátorek.
Černošický trh má příjemnou atmo-
sféru a funguje tak, jak má - jako
místo setkání, kde si se sousedkou
třeba sdělíte, co hodláte vařit k ne-
dělnímu obědu. A co všechno si mů-
žete koupit? V první řadě zmíněnou
zeleninu a uzeniny, mléčné výrobky
jako tvaroh, jogurt, kozí sýr, čerstvě
nadojené kravské i kozí mléko, va-
jíčka, víno, mošty, sirupy, sladké i
slané pečivo, květiny, bylinky, občas
i chlazenou drůbež. Nejbližší trh se
bude konat v sobotu 16. října.

Kristýna PETROVÁ, Černošice

Stánek se zeleninou je stále v obležení!
NEJBLIŽŠÍ FARMÁŘSKÉ TRHY SE V ČERNOŠICÍCH BUDOU KONAT V SOBOTU 16. ŘÍJNA

Do hasičárny putoval diplom, pohár, medaile...
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ MLADÍ HASIČI SE ZÚČASTILI SOUTĚŽÍ V KARLŠTEJNĚ A DRAHLOVICÍCH

Sobota 18. září byla pro mladé zad-
notřebaňské hasiče ve znamení sou-
těží. Dopoledne se družstvo mladých
požárníků zúčastnilo Karlštejnského
poháru, který se konal ve zdejším
kempu a vyznačoval se přátelskou,
domácí atmosférou. Síly v požárním
útoku změřilo šest družstev mladších
žáků a tři družstva žáků starších.
Všichni podávali výborné a vyrovna-
né výkony. O konečném umístění
často rozhodovala jen šikovnost dětí
na proudech. Jejich úkolem bylo st-
refit se do malého otvoru terče, jímž
bylo třeba nastříkat určité množství
vody, aby se zastavila časomíra.
Mladší žáci SDH Zadní Třebaň
obsadili bramborovou pozici, první v
této kategorii bylo družstvo domá-
cích. V kategorii starších zvítězil
SDH Hlásná Třebaň.
V poledne se naše výprava přesunu-

la na hřiště do Drahlovic, kde se ko-
naly Hasičské hrátky. Své síly tu
změřily děti, ženy i muži. Soutěžilo se
ve štafetě 4x60 metrů s překážkami
(kladina, bariéra/břevno, přenos ha-
sicího přístroje, spojování štafeto-
vých hadic) a v královské disciplíně,
požárním útoku. V Drahlovicích se
vedle žáků předvedlo také naše druž-
stvo mladých mužů. Předvedlo skvě-
lý výkon v požárním útoku a nejlepší
výkon ve štafetě, takže v celkovém
hodnocení obsadili stříbrnou pozici.
Do hasičárny tak putoval další dip-
lom, pohár i medaile. První místo
slavili muži z Radouše, ženy z Běští-
na a děti z Chlustiny. Naši žáci si od-
nesli diplom za šestou, předposlední
příčku, což bylo zapříčiněno hlavně
tím, že nebyl brán ohled na věk dětí
a všechny soutěžily v jedné kategorii. 
Ivana ŠEVČÍKOVÁ, Zadní Třebaň

POLÉVKA Z DÝNÍ. Jan Brotánek nabízí jednu ze svých specialit - výbornou
dýňovou polévku. Foto Petra FRÝDLOVÁ

NÁVAL. O zboží, které je k mání na Černošických farmářských trzích, je vel-
ký zájem. Foto Kristýna PETROVÁ

Mladší žáci  na Karlštejnském pohá-
ru.                     Foto Josef ŠEVČÍK

Stříbrný tým na Hasičských hrátkách
v Drahlovicích.  Foto Josef ŠEVČÍK

V Bykoši najdete dýňovou farmu i »polní« bludiště
POŠLETE NÁM RECEPT NA SPECIALITU Z DÝNÍ - TŘI NEJRYCHLEJŠÍ AUTORY ODMĚNÍME

Recept pošlete na adresu Třebaňská 96, 267 29

Zadní Třebaň, či na: redakce@nasenoviny.net
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Sdružení nezávislých kandidátů obcí Liteň,
Běleč, Vlence a Leč Zkuste se podívat na Liteň s námi!

Hořel jsem i v bundě, byl jsem mladší!
KASKADÉR LUDVÍK NOVOTNÝ: „VŽDY MÁM STRACH, ZDA MNE STIHNOU VČAS UHASIT...“

Jako děti jsme s mladším bratrem
často sledovali válečné filmy - pře-
devším sovětské produkce. Váleč-
ná vřava, tisíce padlých, výbuchy,
ohně... Tehdy mi můj sourozenec
napovídal, že padlí a ranění jsou
ve skutečnosti odsouzenci z opra-
vdového vězení, takže mi jich
nemá být líto, a oheň, že je umělý
a vůbec nepálí. Věřila jsem tomu
asi tak dlouho, jako na Ježíška - i
proto jsem ráda poznala jednoho z
těch, kteří jsou v podobném pro-
středí jako doma. Ludvík NOVOT-
NÝ (39) ze Zvole účinkoval v kas-
kadérské  přehlídce, o níž jsem psa-
la v minulých NN. Ze hřbetu svého
koně předváděl ohňovou show. 
Kdy jste se poprvé setkal s koněm? 
Asi v pěti šesti letech. Jezdil jsem k
příbuzným, kteří s koňmi pracovali v
lese. 
Věděl jste už tehdy, že chcete být
kaskadér? Díval jste se na kovbojky
a v duchu se viděl jako Vinnetou?
Ani ne. Začínal jsem s historickým
šermem, k tomu kůň tak nějak patří.
Potom jsem zvolna přešel k tomu, co
dělám teď. 
Tím myslíte show, během níž váš
koník probíhá ohněm a nakonec se
na jeho hřbetě zapálíte?
Ano, tak to je. Mám ale na sobě az-
bestový oblek a chráněný je i kůň.
Dříve jsem jezdil i v normální kože-
né bundě, byl jsem mladší, a tak... 
Nemáte strach? 
Víte, to je strašně velká dávka adre-
nalinu celá ta akce, mám to rád.
Mám jen strach, aby všichni byli na
svých místech, aby všechno klaplo. 
Aby vás včas uhasili.... 
Ano, aby mě moji skvělí hasiči Mar-
tin Drbohlav a Honza Henrich včas
uhasili. Oni jsou skvěli, věřím jim. 
Váš tříletý synek Jakub taky jezdí? 
Mám dceru, která se mnou jezdí v
kaskadérské skupině Caballos, je

moc šikovná. A synek jezdí samo-
zřejmě taky. Na koně se dostal popr-
vé asi ve třech měsících, teď už jez-
dí sám. Jednou mi vyrazil dech, když
jsem ho posadil do sedla, tak se mě
ptal: A tatínku, budu taky hořet? 
Jak je to s vaším koněm? Prý jste ho
zachránil před utracením.
Ano, Fén - americký klusák, se kte-
rým jsem jel kaskadérskou show,
měl poraněnou nohu a  půl roku strá-
vil zavěšený na hákách. Užil si toho
opravdu hodně. Vystoupení v Rado-
tíně bylo jeho předposlední. 
Takže si připravujete nového ohni-
vzdorného  čtyřnožce?
Mám čtyři koně. Kromě Féna teplo-
krevníka, křížence pony a araba.
Dlouho jsem si chtěl pořídit i Frís-
kého koně, tak ho mám  taky. 
Fríský kůň v hodně lidech budí res-
pekt. Ne každý by si na něj sednul...
Budí respekt , to je pravda, já jsem k
němu přišel takovou zajímavou ces-
tou. V době, kdy jsem měl nešťastné
období ohledně smutných událostí  v
rodině, jsem se díval na internet a
tam byl jediný inzerát o prodeji »frí-
sáka«, a ještě napsaný s hrubkou. V
tu chvíli jsem věděl, že je to ten můj,
že mi ho moje máma posílá...

Helena PELIKÁNOVÁ

KASKADÉR. Ludvík Novotný a jeho kůň Fén.       Foto Hana MAREDOVÁ

Chcete vyměnit radní?
(Dokončení ze strany 1)
Na Berounsku a v části okresu Pra-
ha-západ budeme volit také v senát-
ních volbách. V nich máme jeden
hlas, který udělíme některému z
kandidujících tím, že dáme volební
lístek s jeho jménem do žluté obálky
a hodíme ho do urny. Lístek se ne-
musí nijak upravovat. Pokud žádný
kandidát nezíská nadpoloviční větši-
nu hlasů v prvním kole, bude se vo-
lit v druhém kole z dvou nejúspěš-
nějších.            Lucie PALIČKOVÁ

Zleva: Mgr. Ivan Fejfar, Mgr. Lenka Jelenová, Ing. Olga Beaufortová, Petr Krutský, Martin Šinágl, 
Jana Jinková,Roman Veselý, Martin Homola, Ing. Zdeněk Moureček. (http://nezavisli.liten.cz)
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Počet návštěvníků nás až zaskočil...
SDRUŽENÍ SALTO USPOŘÁDALO V ZADNÍ TŘEBANI VELKOLEPOU OSLAVU HAVELSKÉHO POSVÍCENÍ

Víte, proč je posvícení »havelské?« A
proč je posvícení »posvícení«? Že ho-
spoda svítila déle do noci než obvy-
kle? To jistě ano, ale posvícení, pů-
vodně »posvěcení« bylo výroční slav-
ností vysvěcení kostela. Ale proč ha-
velské? Inu každá farnost měla své po-
svěcení jindy, takže lidé jezdili slavit z
blízkého i dalekého okolí. To netěšilo
císaře Josefa II. Měl pocit, že poddaní
by měli hlavně pracovat a ne flámo-
vat, a tak nařídil, že posvícení se bude
v celé monarchii držet třetí říjnovou
neděli po svátku sv. Havla. Takto zave-
dl reformátor jednotné »císařské« ne-

boli také havelské posvícení...
Vzhledem k tomu, že vrchnost si letos
svátek sv. Havla vybrala pro volby, ko-
nalo se posvícení v Zadní Třebani o tý-
den dříve. Díky téměř letnímu počasí
jsme mohli dýně dlabat i zdobit venku
a rychlí zruční dlabači se před začát-
kem loutkové pohádky stihli povozit i
na konících. Ježibaba se ne a ne pou-
čit ze starého triku Jeníčka a Mařenky,
takže opět skončila ve vlastní peci a
desítky malých diváků pak mohly per-
níkovou chaloupku nerušeně dolou-
pat. Počet návštěvníků nás až zaskočil,
příště opatříme loutkám mikrofony,

slibujeme. Děti se pak s nadšením vrh-
ly do kohoutích zápasů, navlékání ko-
rálků či vyrábění semínkových koláčů
pro ptáčky. Budoucí hospodyňky a ho-
spodáři se jali vykrajovat perníčky z
těsta, takže trouba pekla až do večera.
Rodiče museli zatnout zuby, když se
jejich ratolesti krmily povidly se zavá-
zanýma očima, ale srdce jim zjihla při
pohledu na zpívající a tančící děti z
třebaňské školky. Ti větší pak pod ve-
dením Pavly Švédové energií nakazily
a rozezpívaly celý sál, takže Třehusk
měl v sobotu silnou konkurenci. Všem
účastníkům patří velký dík. 

Měl by tedy Josef II. z třebaňského po-
svícení radost? Pravda, neslavilo se
od neděle do pátku, jako v dávných
husarských dobách. To by ho snad po-
těšilo. Ale na druhou stranu přijeli li-
dé z dalekého okolí. Hlavní cena tom-
boly, pečená kachna, doputovala až
do vesničky Kala u Černošic. Za to by
císař organizátorům akce, zadnotře-
baňskému sdružení SALTO, asi nepo-
děkoval. František CHLAŇ, 

SALTO o. s., Zadní Třebaň

Začíná Talichův Beroun
Jihočeská komorní filharmonie,
japonská sopranistka Michiyo Keiko
či kytarista Lubomír Brabec budou
letos hosty 28. ročníku mezinárodní-
ho hudebního festivalu Talichův Be-
roun. Začíná 12. října večer, před tím
se v 16.00 uskuteční tradiční pietní
akt u hrobu Václava Talicha.
Program festivalu - všechny kon-
certy se konají v sále České pojiš-
ťovny, začátek od 19.30 hodin:
Jihočeská komorní filharmonie, 12.
10. od 19.30. 
Janáčkovo kvarteto, 19. 10. od 19.30
Veronika Böhmová – klavír, 26. 10.
od 19.30
Lubomír Brabec – kytara, Lubomír
Malý – viola, 2. 11. od 19.30
České noneto, 9. 11. od 19:30
Akademičtí komorní sólisté AKS
(dirigent Petr Louženský), 16. 11. od
19.30 Pavla ŠVÉDOVÁ, 

Městský úřad Beroun

Romský harmonikář zahraje v Černošicích
Romská kapela Mário Bihári a Bachtale Apsa zahraje v pátek 22. října od
20.30 hodin v Clubu Kino Černošice.
Kapela je zajímavá už svým obsazením. Akordeon, případně klavír frontma-
na skupiny Mária Biháriho doprovází kytarista a vynikající zpěvák Peter
Horváth. Většinu sólových vokálů zastává talentovaná zpěvačka Sára Kaliá-
šová. Při poslechu jejího výkonu budete sotva věřit, že je jí teprve šestnáct
let! Rytmus dobarvující perkuse vede nejmladší člen kapely, Radek Sivák,
který již ve svých dvanácti letech sbíral zkušenosti s pražskou kapelou
Bengas. Zatímco v přední linii kapely stojí dynamické mládí, o rytmiku se
stará jeden z nejvyhlášenějších basistů u nás,  kolega Mária Biháriho z ka-
pely KOA František Raba. Sestavu příležitostně doplňuje houslista Adam
Pospíšil, který zkušenosti načerpal zejména se známou romskou kapelou
Terne Čhave. Vstupné na koncert je 130 Kč.    Pavel BLAŽENÍN, Černošice

V Hlásné budou slavit
»Havla« nadvakrát
Hlásná Třebaň – V čase Havelské-
ho posvícení - přesně 17. října - se
uskuteční v Hlásné Třebani setká-
ní seniorů a zahrádkářů. 
„Bude pro ně připraveno malé po-
hoštění,“ uvedla tajemnice obce Ilo-
na Gartová. Setkání s besedou se ko-
ná od 14.00 v restauraci Na Růžku.
Oslavy posvícení pak budou pokra-
čovat o týden později, v sobotu 23.
října. V sále hlásnotřebaňské soko-
lovny pořádá zdejší obecní úřad od
20.00 countrybál, na kterém zahraje
pražská kapela Spřáhlo.      (šm, mif)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
16. 10. 18.00 POSTRADATELNÍ
23. 10. 18.00 POČÁTEK

KINO ŘEVNICE
13. 10. 20.00 EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ
15. 10. 20.00 AŤ VEJDE TEN PRAVÝ
16. 10. 16.00 KUKY SE VRACÍ
16. 10. 20.00 (K)LAMAČ SRDCÍ
20. 10. 20.00 JÁ TAKY
22. 10. 20.00 ROMÁN PRO MUŽE
23. 10. 16.00 JAK VYCVIČIT DRAKA
23. 10. 20.00 ROMÁN PRO MUŽE

KINO MÍR BEROUN
11. 10. - 12. 10. 17.30 (Pá 15.30) DOPISY
PRO JULII
12. 10. - 13. 10. 17.30 a 20.00 (St 20.00)
HABERMANNŮV MLÝN
13. 10. - 14. 10. 17.30 (Čt 18.30) AGORA
15. 10. - 18. 10. 18.30 AVATAR 3D
16. 10. - 17. 10. 15.30 KUKY SE VRACÍ
19. 10. - 21. 10. 17.30 a 20.00 (Út 17.30)
DOSTAŇ HO TAM!
19. 10. 20.00 OKO NAD PRAHOU
22. 10. - 25. 10. 20.00 (Ne 17.30 a 20.00, Po
18.30) POSTRADATELNÍ
22. 10. - 24. 10. 17.30 (Ne 15.30) JÁ
PADOUCH 3D
26. 10. - 27. 10. 17.30 (St 18.30) OKO VE
ZDI

CLUB KINO ČERNOŠICE
19. 10. 20.00 ROMÁN PRO MUŽE
26. 10. 20.00 DOORS - WHEN YOU_RE
STRANGE

KINO RADOTÍN
15. 10. 17.00 a 19:30 SHREK - ZVO-
NEC A KONEC
16. 10. 17.00 a 19.30 22 VÝSTŘELŮ
17. 10. 15.00 ČERT A KÁČA
17. 10. 17.00 a 19.30 BUNNY A BÝK
22. 10. 17.00 a 19.30 KUNG-FU
KYBORG
23. 10. 17.00 a 19.30 AGORA
24. 10. 15.00 KRTEK A OSLAVA
24. 10. 17.00 a 19.30 KAJÍNEK

BAVILI SE. Na zadnotřebaňském posvícení se bavili i školáci Petr Vaněk a
Prokop Sodomka (zleva). Vaněk junior byl vyhlášen nejlepším tanečníkem
večera. Foto František CHLAŇ

SEZONA SKONČILA. Řevničtí ochotníci uzavřeli sezonu. Bránu Lesního di-
vadla »uzamkla« první říjnový víkend repríza hry Michaely Šmerglové Štvan-
ci krásy a mládí aneb Češi of plastic a rádi (na snímku). Definitivní tečkou
bylo o pár dní později hostování řevnických amatérských umělců v Praze. V
Dejvickém divadle sehráli pod taktovkou Miloslava Šmejkala krimikus Čtyři
vraždy stačí, drahoušku. (šm) Foto NN M. FRÝDL

Tipy NN
* Vernisáž výstavy plastik a obrazů
Dagmar Renertové se koná 12. 10. od
19.00 v Modrém domečku Řevnice.
Výstava, která je organizována u pří-
ležitosti životního jubilea známé řev-
nické výtvarnice, bude k vidění do
konce listopadu.   Šárka HAŠKOVÁ
* Kytarový recitál Jiřího Jirmala
hostí 12. 10. od 19.30 sál Zámečku v
Řevnicích. (pef)
*  Tomáš Klus zazpívá 13. 10. od
19.30 v sále České pojišťovny Be-
roun. Miloš KEBRLE
* Koncert jazzové kapely Bluff Note
můžete navštívit 14. 10. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Vstupné 100
korun. Michael STREJČEK
* Divadelní představení v anglic-
kém jazyce - The History of England
se uskuteční 15. 10. od 19.00 v čer-
nošickém Clubu Kino. Po divadle za-
hraje kapela Vepřové komety. Vstup-
né 150/100 Kč. (mis)
* Kapelu Gang Ala Basta můžete
slyšet 15. 10. od 20.00 v Pivovaru
Berounský medvěd v Berouně. (mik)
* Pohádky ze zoologické zahrádky
uvede pražské divadlo Hračka 17. 10.
od 16.00 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 70 Kč. (mis)
* Kapely Paradogs Blac Alert a Te-
nebris zahrají  17. 10. od 19.00 v čer-
nošickém Clubu Kino.                  (mis)
* Požární techniku vysvětí v dobři-
chovické hasičské zbrojnici 23. 10.
od 14.00 starokatolický biskup Du-
šan Hejbal.              Ladislav TOMEŠ
*  Drakiáda u Menhiru v Mořince se
koná 23. 10. od 15.00. (pef) 
* Swingová zpěvačka Eva Eminge-
rová  s doprovodným Triem koncer-
tuje 23. 10 od 20.30 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 120 Kč.       (mis)
* Výstava soch J. Vaňka a obrazů P.
Vaňkové je do 31. 10. k vidění v kláš-
teře na Skalce nad Mníškem.       (pef)
* Výstavu Lži vepsané v kameni
hostí do 21. 11. Muzeum Českého
krasu Beroun.       (dap)
* Liteňské Muzeum Sv.Čecha a Jar-
mily Novotné je v říjnu otevřeno o
sobotách a svátcích od 10 do 12 a od
13 do 17.00. (pef) 



Školáci lákali do Alp i do Francie
OSOVSKÉ DĚTI SI PŘIPRAVILY VEŘEJNOU PREZENTACI CIZÍCH JAZYKŮ

Pod heslem »Kolik řečí umíš, tolikrát
jsi člověkem!« si žáci osovské školy v
rámci Evropského dne jazyků připra-
vili veřejnou prezentaci zvolených
zemí a jazyků. 
Prvňáčkům je stále ještě nejbližší je-
jich mateřský jazyk - čeština. Před-
vedli písmenka, která už umějí pře-
číst, zazpívali a zatancovali písničku. 
Druháci se seznamovali s nám nej-

bližším slovanským jazykem - sloven-
štinou. Naučili se jednoduché sloven-
ské říkanky a nakreslili obrázkový
slovník. 
Děti ze třetí třídy zazpívaly anglické
písničky a na mapě ukázaly Britské
ostrovy. Čtvrťáci se oblékli do barev
vlajky »své« země - Německa. Ostat-
ní »národy« seznámili s německými
úspěchy ve sportu, hudbě i dopravě a

pozvali je na výlet do Alp. Nejstarší
chlapci a děvčata nás lákali do Fran-
cie, na ochutnávku skvělých sýrů a
vín, nákupy kosmetiky či módy. Opě-
vovali také nádheru francouzských
památek. 
Mnoho dětí má již se zahraničními
cestami zkušenosti a ověřily si, že je
dobré se v cizí zemi domluvit. Na
základě svého hodnocení prezentace
se děti rozhodly za rok ji zopakovat.

Eva NÁDVORNÍKOVÁ, ZŠ Osov

Udělali jsme poctivý kus práce!
Poslední týden bude naši obec sp-
ravovat zastupitelstvo sestavené z
volebních výsledků v roce 2006.
Chci poděkovat zastupitelům za
jejich práci v uplynulých čtyřech
letech. Spolupráce zastupitelstva
jako týmu byla dobrá, proto mne

mrzí, že někteří z nich již nekandidují. Děkuji i
všem občanům, kterým není život v naší obci lho-
stejný, za jejich aktivity a pomoc. Jejich práce si
velice vážím - bez jejich podpory bychom nedoká-
zali vykonat to, co se nám podařilo. Právě zájem
a podpora občanů je jednou z hnacích sil rozvoje
obce. Jsem přesvědčen, že se nám za uplynulé ob-
dobí podařilo vykonat poctivý kus práce a obec
posunout zase o kus vpřed. 
Žádám všechny Všeradické, aby se zúčastnili vo-
leb, které se budou konat 15. a 16. 10. v budově
Obecního úřadu. Volby jsou příležitostí vybrat si
zastupitelstvo, které by naši obec mělo vést k dal-
šímu rozvoji v následujících čtyřech letech. Kan-
didátům, kteří se přihlásili do volebního klání,
přeji mnoho úspěchů. Pokud se některým nepoda-
ří získat místo v zastupitelstvu, chci je požádat o
to, aby se zapojili do práce v novém vedení obce
jako členové pracovních komisí - každá ruka, jež
bude přiložena ke zvelebení obce, je žádoucí.
Znovu děkuji občanům za práci v uplynulém ob-
dobí a přeji Všeradicím, aby se rozvíjely i v dal-
ších letech.   Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

HOVORILI PO SLOVENSKY. Osov-
ští druháci při veřejné prezentaci ci-
zích jazyků představili Slovensko.

Foto Eva NÁDVORNÍKOVÁ
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Malí i velcí procházeli
s lampiony Vižinou
V pondělí 27. 9. se uskutečnil ve Vi-
žině lampionový průvod. Malí i velcí
účastníci se sešli v 19 hodin na hřiš-
ti a s rozsvícenými lampiony prochá-
zeli ulicemi obce. Odměnou za jejich
svatováclavské svícení byl velký oh-
ňostroj. Této oblíbené akce se zúča-
stnilo něco přes 100 lidí z Vižiny a
okolí. 

Text a foto Kamil HRZAL, Vižina

ZÁVODILI NA BRUSLÍCH. Čtvrtého ročníku soutěže Středočeská inline brus-
le určené žákům základních, speciálních i středních škol se zúčastnili osovští
školáci. Z devíti adeptů se v oblastním kole na medailových příčkách umístili
Nikol Hrubá, která obsadila 1. místo v kategorii nejmladší žákyně, Kristýna
Hůlová (2. místo ve stejné kategorii) a Vojtěch Fiala (3. místě v kategorii mlad-
ší žáci). Tito závodníci postoupili do krajského kola v Benátkách nad Jizerou,
které se konalo 5. října. Ve velké konkurenci závodníků si nevedli špatně. Nikol
i Vojta postoupili z rozjížďky ve své kategorii do finále B. Jeli s velkým nasaze-
ní , ale pády jim časové skóre zhoršily. Nakonec se umístili ve druhé desítce, ale
s výletem do Benátek byli spokojeni. Každý dostal malý dáreček, občerstvení a
měli možnost zhlédnout exhibiční vystoupení borců na skákacích botách. Kris-
týnka zážitky okomentovala těmito slovy: „Pohár sice nevezeme, ale pády jsme
měli určitě nejlepší!“ Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Z podbrdského kraje
* Galerie a muzeum M. D. Rettigové
ve Všeradicích jsou otevřeny vždy v
úterý až pátek od 9.00 do 16.00 a v
sobotu i neděli vždy od 10.00 do
17.00. (bos)
* Rozhledna na Studeném vrchu nad
Malých Clumcem bude přístupná 16.
a 17. října od 10.00 do 15.00. Občer-
stvení je zajištěno přímo ve věži.
Antonín KOTOUČ, Velký Chlumec
* Lampionový průvod se ve Všera-
dicích bude konat 27. 10 od 18.00
hodin, začátek na horní návsi.    (bos)
* Projekt na obnovu pomůcek pro
výuku, jako jsou dataprojektory, no-
tebooky či počítačové myši, zpraco-
vala Základní škola v Osově. K peně-
zům, které se snaží získat od ČEZ, jí
můžete pomoci i vy. „Prosíme, hla-
sujte pro naši školu v projektu ČEZ
Oranžová učebna na: www.cezregio-
num.cz,“ vzkazuje Jana Fialová z
osovské školy. „Rozklikněte si Stře-
dočeský kraj a zadejte do rámečku
Osov. Váš hlas nám může pomoci.
Děkujeme!“ dodává. (mif)

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 20/2010 (59)
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Domeček Hořovice, odloučené pra-
coviště Liteň, připravilo pro školní
děti zájmové kroužky. Kromě výuky
angličtiny a francouzštiny se budou v
klubovně Úřadu městyse Liteň konat
tvořivá setkání zaměřená na výrobu
oděvů a oděvních doplňků. Pro vy-
znavače tancování jsou v tělocvičně
ZŠ Liteň připraveny pravidelné tré-
ninky BREAK DANCE a Tancování
s Pájou (HIP HOP, DISCO dance,
Show dance). 
Kromě kroužků ale Domeček chystá
i další akce. V půlce října (16. 10.) se
uskuteční celodenní akce Putování
za pohádkou, o měsíc později (13.
11.) se zájemci mohou v kurzu kera-
miky naučit vyrábět hodiny a čtvrtý
den posledního měsíce roku uspořá-

dají čerti rej na Višňovce u Vinařic –
kromě čertovské kuchyně připraví
pro děti i čertovské dílničky.
V příštím roce se můžete těšit v led-
nu na Den snů, v únoru na tradiční
ples Domečku Hořovice - tentokrát
na téma Hollywood, takže začněte
shánět róby. Po zimní expedici kona-
né o jarních prázdninách přivítáme
jaro Liteňským mámením. V květnu
se bude konat Akademie kroužků
Hořovice, první červnový víkend
Svinařské řetězení a na konci školní-
ho roku Oslava začátku prázdnin.
Pro bližší informace sledujte výlohu
v Nákupním středisku Liteň, inter-
netové stránky www.domecekhoro-
vice.cz či liteňské veřejné vývěsky.

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Před dvaceti lety jsme si mnozí na-
ivně mysleli, že po odhalení všech
nepravostí bývalého komunistické-
ho režimu se od této krví nevinných
lidí upatlané partaje soudní obyva-
telé České republiky odvrátí, a ta že
skončí kdesi v propadlišti dějin. O
tom, že to bylo až příliš naivní,
svědčí nejen celkem stabilní kádr
skalních přívrženců KSČM, nýbrž i
to, že se o její přízeň a
spojenectví ucházejí i
strany, které kdysi patři-
ly k demokratickým a státotvorným.  
Možná je to náhoda, ale právě v
tomto pomalu předdušičkovém ob-
dobí si vzpomínám na babičku, kte-
rá už více jak půl století spí svůj
věčný spánek kdesi na venkovském
hřbitůvku. Neměla žádné velké vz-
dělání – snad venkovskou jedno či
dvoutřídku, ale její názory byly ne-
měnné a stále platné. Stařenka – jak
se u nás na Moravě babičkám běžně
říká – byla pobožná žena (i to býva-
lo kdysi na Moravě zcela běžné),
která nikdy nevynechala nedělní
mši. K modlení nás nenutila, ale sa-
ma si ráda s Pánem tam nahoře po-
povídala o rodině, o počasí, o úrodě
a nezapomněla poprosit o požehná-
ní pro své blízké.  
Přestože její kořeny tkvěly hluboko
ve stařičkém mocnářství, za protek-
torátu svou modlitbu končívala
zbožným přáním: Aby nás Pán Bůh
Němců zbaviti ráčil! Dobře jsme vě-
děli, že o tomto stařenčině dovětku

musíme mlčet stejně důsledně, jako
o poslechu londýnského rozhlasu.
Válka skončila, ale ve vsi brzy zača-
la rozhodovat parta nedouků a le-
nochů. Krátce po únoru 1948 zavře-
li strýce, protože nechtěl vstoupit do
JZD, a jako malorolník včas nespl-
nil nesplnitelné dodávky. Brzy nato
okusil vězeňskou stravu komunistic-
kého kriminálu i můj otec – její zeť.

Tehdy stařenka svou
modlitbu aktualizovala
- slovíčko Němců ope-

rativně nahradila slovem komunistů
a modlila se navíc i za nevinně od-
souzené a popravené.  
Stařenka se pádu těch, které pova-
žovala za zplozence samotného pek-
la,bohužel nedočkala a nepoznala
ani televizi. Kdyby dnes žila a vidě-
la jak partaj, která rodinu připravi-
la o půdu, zavírala její drahé do kri-
minálu a popravovala nevinné, zno-
vu drze zvedá hlavy a její lídři se
vesele prohánějí na obrazovce ruku
v ruce se sociálními demokraty, kte-
ré kdysi považovávala za slušné lidi,
určitě by znovu prosila Všemohou-
cího, aby nás od komunistů ochrá-
niti ráčil.  
Nám ostatním, soudným a disponu-
jícím dobrou pamětí, by se pak slu-
šelo zbožně dokončit: Prosíme Tě,
vyslyš nás! Náš katecheta však vždy
důtklivě upozorňoval, že nestačí se
jen modlit a zdůrazňoval: „Člověče,
přičiň se a Pán Bůh Ti pomůže!“

Vladimír ROGL, Stehelčeves 

V KRKONOŠÍCH. Děti z hořovického Domečku letos v srpnu absolvovaly
letní tábor ve Špindlerově Mlýně.     Foto Eva DRBALOVÁ

Domeček chystá Den snů
DĚTI SE MOHOU TĚŠIT I NA PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU

Aby nás Všemohoucí
od komunistů ochrániti ráčil

DOBRÝ DEN!



Letovští senioři se pravidelně scházejí
PATRONEM JEJICH KLUBU JE ZADNOTŘEBAŇAN, SPISOVATEL JAN KŘÍŽ

Řeklo by se, takoví senioři vysedáva-
jí doma nebo chodí po lékařích. V
Letech to neplatí. Senioři z naší ves-
nice i okolí se jednou za měsíc (vždy
první pondělí v měsíci od 18.45)
scházejí v sále u Kafků, aby si poví-
dali se zajímavými osobnostmi, vy-
slechli koncert vážné hudby či něco
zajímavého vyrobili (např. adventní
věnce). Navíc si každý týden v letov-
ské knihovně utužují tělo při Rela-
xačním cvičení pro seniory s příjem-
nou Slovenkou Adrianou. Věřte či ne,
chodí nejen ženy, ale i muži! Patro-
nem klubu je spisovatel Jan Kříž žijí-

cí v Zadní Třebani. Umí poutavě a s
vtipem vyprávět o zvyklostech a ži-
votě ve Švýcarsku či Itálii, kde pra-
coval desítky let. Na vánoční besídce
předčítal ze své knihy Scarlino i z fe-
jetonů Karla Čapka. Některé seniory
a maminky na rodičovské dovolené
učí německy a italsky. 
Letos nás čeká novinka, přednáška
Petra Chrdleho z Dobřichovic, nakla-
datele, cestovatele a člena výboru
Světového esperantského svazu. Prv-
ní listopadový den nám bude od
18.45 v sále u Kafků vyprávět o zá-
žitcích z Dálného východu. Pohovoří

o náboženství, kultuře i zvycích. Če-
kají nás snímky i dojmy z výstupu na
svatou horu Fudži. Přidejte se k nám!

Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

Voliči, šťastnou ruku!
V úterý 5. října se v naší obci konalo po-
slední veřejné zasedání zastupitelstva,zvo-
leného v roce 2006. Byla to moje poslední
příležitost, jak na této úrovni zastupitelům
poděkovat za čtyři roky práce v obci, spol-
cích i na všech akcích. Za ty čtyři roky se
toho hodně v Letech událo. Některé pro-
jekty se nepodařilo dotáhnout, ale dou-
fám, že v nich bude pokračovat nové zastu-
pitelstvo. Celé čtyři roky úřad dobře fun-
goval, za což patří dík zaměstnancům. Po-
děkování patří i těm, kteří se starali o po-
řádek a zeleň v obci. Těm všem patří můj -
a doufám, že i váš - dík. Za pár dní bude
zvoleno nové vedení obce. Doufám, že k
volbám přijdeme v hojném počtu a zodpo-
vědně zvolíme zastupitelstvo na další čtyři
roky. Čeká ho hodně práce a důležitých
rozhodnutí. Bude projednávat další výs-
tavbu, změnu územního plánu, bude roz-
hodovat, které projekty budou upřednost-
něny k financování. Přeji všem, aby příští
volební období bylo klidnější, než to minu-
lé. Problémy provázely celé čtyři roky. Ví-
tězství  ČSSD v krajských volbách pro náš
region znamenaly pozastavení financování
některých projektů. A do toho ještě hospo-
dářská krize! Snad se již vše obrací k lep-
šímu a další čtyři roky budou pro práci
komunálních politiků klidnější.Voličům
přeji šťastnou ruku, ať na radnicích zased-
nou ti nejpovolanější. A všem přeji krásný
podzim! Jiří HUDEČEK, starosta Letů

LETOVAN: DVAKRÁT BRONZ! Mi-
strovství České republiky v silniční
časovce dvojic se konalo v Březnici.
Na start se Letovan Jiří Hudeček
(druhý zprava) postavil spolu s Lu-
kášem Staňkem z Příbrami a na pa-
desátikilometrové trati vybojovali
bronzové medaile. 
Další bronz Hudeček vybojoval na
silničním závodu Tour de Brdy. Na
sto tři kilometrů dlouhé trase ztratil
na vítěze Ondřeje Cinka pouhých
osmnáct vteřin. Druhý dojel Milan
Kadlec. (mif)

Foto Jiří HUDEČEK st.

Letovský zpravodaj
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Pro nastávající maminky připravilo
rodinné centrum Leťánek v Letech
sérii kurzů a přednášek. 
V kurzu Příprava na porod - jakou
porodnici si vybrat, který se koná 12.
10. v knihovně v Letech, se dozvíte
informace o porodnicích v Praze i
Středočeském kraji. Hovořit se bude
o tom, jak si připravit tzv. porodní
plán či na jaké úrovni je poporodní
péče o matku a dítě v porodnicích.
Kurz vede Jitka Čejková, certifikova-
ná dula s osmiletou praxí.   
Cyklus Pro maminky pokračuje kur-
zem Vázání šátků, který se bude ko-
nat 25. října v sále U Kafků v Letech
- odpoledne pro nejmenší miminka,
kdy je doporučováno horizontální no-

šení dítěte, dopoledne pro děti starší
půl roku, jež upřednostňují vertikální
nošení. Zájemci se dozví, proč, jak a
v čem bezpečně nosit nejmenší děti.
Naučí se, jak se vážou miminka do
horizontálních kolíbek a jak nosit ba-
tolata ve vertikálních úvazech na bři-
še. V případě zájmu se naučí i úvazy
na záda určené pro větší děti. Tréno-
vat se bude s panenkou či větším ply-
šákem.   Barbora TESAŘOVÁ, Lety 

Sběr odpadu na návsi
Sběr nebezpečného odpadu (pneuma-
tiky, barvy, oleje, lednice, televize…)
se koná 23. října od 8 do 12.00 na ná-
vsi v Letech. (ime)

S Veronikou cvičila Martina Navrátilová
V Letech utužují tělo staří i mladí. V Letovské knihovně se kromě Relexačního
cvičení pro seniory (každé pondělí od 15.15) koná Kondiční cvičení pro ženy
(od 16.30). Lektorka  Adriana se věnuje také reiki či reflexní terapii, a tak je
hodinka s ní úžasnou kombinací posílení těla, ducha i příjemného relaxu!
V Letovské knihovně si každé úterý od 11.00 můžete zacvičit jógu. Ano, tolik
populární cvičení se dostalo i k nám. A nejen to - dokonce před časem přilá-
kalo světově známou tenistku Martinu Navrátilovou. Cvičení s naší lektorkou
Veronikou Zimovou si moc pochvalovala. Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

Děti s Leťánkem tvoří
i na pražském Zličíně
Tvořivé dílny a kroužky organizované
rodinným centrem Leťánek v Letech
mají velmi dobrou pověst - i proto se
staly součástí sezónního programu
pro děti ve velkoprodejně známého
výrobce nábytku v pražském Zličíně.
Na první říjnový den bylo připraveno
tvoření na téma Podzimní sklizeň.
Děti vyráběly z přírodních materiálů
(bodláky, šípky, listy) a kartonu ježky
s jablky na zádech. Celé odpoledne
se lepily bodliny a aranžovala se
»jablíčka« tak, aby to ježkům slušelo.
Pokud byste se s dětmi chtěli podob-
ných tvoření účastnit pravidelně,
přijďte na kroužek, který se koná kaž-
dý čtvrtek od 16.30 v sále U Kafků v
Letech.   Barbora TESAŘOVÁ, Lety 

MŮJ VÝROBEK. Letovští senioři se
scházejí ke koncertům, cvičení i tvo-
ření zajímavých věcí.

Foto Markéta HUPLÍKOVÁ

Aktuální informace o dění v Letech 20/2010 (3)

Maminky budou vázat plyšáka
V LETECH VÁS PŘIPRAVÍ NA POROD A NAUČÍ VÁZÁT ŠÁTKY
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„Moji rodiče byli ti nejlepší učitelé“
Uíká Věra KováUová, starostka s železnými koUeny a jasnou vizí do budoucna

n Jste uznávanou lektor-

kou německého jazyka i 
úspěšnou starostkou. Nyní 
jste si vytyčila další neleh-

ký cíl – stát se senátorkou. 
Co vás k tomu vedlo?
Mí kolegové z TOP 09 a 

hnutí Starostové a nezávislí 

mne navrhli do senátních 

voleb volebního obvodu Be-

rounsko, HoUovicko a Pra-

ha-západ, kde žiju. Byla to 
nabídka, která se neodmítá, 

výzva, která možná pUijde 
jednou za život. Hlas obcí 
a měst dosud není v Parla-

mentu výrazně zastoupen. 
Tada zákonů by vypadala 
jinak, pokud by procházely 
pUísnou kritikou lidí z praxe, 
zástupců měst a obcí. Proto 
jsem s výzvou mých kolegů 
– starostů souhlasila.
n Bylo to těžké rozhodo-

vání?
Rozhodně ne tak těžké, jako 
když jsem v době své vážné 
nemoci (pozn.: chronický 

zánět štítné žlázy a zánět sr-
dečního svalu) otěhotněla a 
lékaUi mi těhotenství inten-

zivně rozmlouvali. Zároveň 
to ale bylo nejlepší rozhod-

nutí mého života a dcera 
Klárka je toho živým důka-

zem. PUíští rok na jaUe bude 
maturovat.
n Čeho byste jako senátor-

ka chtěla dosáhnout?
Dlouhodobě usiluji o spra-

vedlivé peníze pro naše 
města a obce. Jako senátor-

ka bych mohla pomoci pro-

sazení reformy inancování 
samospráv, tak aby byly 
odstraněny pUetrvávající 
nedůvodné rozdíly. Stát se 
napUíklad s obcemi vůbec 
nedělí o výběr na silniční 
dani, pUitom nechal plně na 
nich správu místních komu-

nikací. Jak mají starostové 
bez prostUedků dostát svým 
povinnostem, naplnit očeká-

vání svých občanů? Budou-
li mít samosprávy inance na 
svůj rozvoj, zlepší se kvali-
ta života v našich obcích a 
městech, budou prostUedky 
na to investovat a realizovat 

v místě potUebné projekty.  
n Jako starostce se vám 
podaUilo Chýni nejen od-

dlužit, ale získat krajské 
a evropské dotace na její 
rozvoj. Tada malých 
obcí však na ně stále ne-

dosáhne. Kde vidíte hlav-

ní problém?
Každý starosta chce získat 
pro svou obec nebo město 
evropské peníze. Avšak pro 
menší města a obce jsou stá-

vající pravidla ohromně ad-

ministrativně náročná. Kde 
na ministerstvech zajišťují 
evropské prostUedky celá od-

dělení, tuto náročnou agendu 
má v menších městech a ob-

cích zvládnout starosta a jeho 
pomocník. Nevyužití evrop-

ských fondů vede pUímo k 
zaostávání regionů a venko-

va. PUitom by mohly sloužit 

na opravy silnic, inancování 
čistíren odpadních vod nebo 
jako spoluúčast k desítkám 
projektů. Jak se Uíká, halíUe 
dělají talíUe. Ke dvěma vlast-
ním milionům můžete dostat 
dalších osm milionů z dota-

cí a získat tak prostUedky na 
zvýšení kapacity mateUské 
školy, výstavbu víceúčelo-

vého sportovního hUiště nebo 
multikulturního sálu. Společ-

ně s mými kolegy prosazuje-

me zjednodušené čerpání 
evropských peněz a 
systém průběžného 
inancování pro-

jektů. Chceme od-

stranit diskriminaci menších 
měst a obcí v pUíjmech ze 
státního rozpočtu a bránit 
pUebujelé administrativě a 
byrokracii.
n Máte nějaké životní kré-

do, kterým se ve své práci 
Uídíte? 
Moji rodiče mě vždy učili, 
abych se nad nikým nepo-

vyšovala a pUed nikým nepo-

nižovala. Naučili mě lidem 
nezávidět a mít k nim úctu. 
A také, že nejlepší, co mohu 
udělat pro svou spokojenost, 
je pracovat pro druhé lidi. Tí-
dila jsem se jejich radami a 
jak je vidět, byli to ti nejlepší 
učitelé, jaké jsem mohla mít. 
Ostatně tatínek mně pomá-

há  i nyní a doprovází mě na 
mých cestách po regionu.
n Děkuji za rozhovor

Jitka Soukupová

Má ráda malíUe JiUího Sopka a knihy Nahý jsem pUišel na svět od Davida Weisse či Marii 
Stuartovnu od Stefana Zweiga. Jejím oblíbeným ilmem je Forest Gump a Enigma z 2. 
světové války. Mezi své koníčky Uadí výuku němčiny a péči o květiny. Miluje procházky, 
divadlo i výstavy. Na nic z toho však v poslední době pUíliš času nezbývá. ŠestačtyUiceti-
letá starostka Chýně Věra KováUová totiž v létě pUijala nabídku TOP0ř  kandidovat do Se-

nátu a všechen svůj čas momentálně dělí mezi práci pro malou obec na severozápadním 
okraji hlavního města a cesty po Berounsku, HoUovicku a Praze-západ. Jen pro pUedstavu 
- její senátní obvod zahrnuje celkem 11ř měst a obcí, a to je poUádné sousto i pro ženu, 
která se narodila jako Železná a možná právě proto si v životě dává stále těžší cíle.

Ing. Věra KováUová 
n narozena 20. 1. 1ř64 v Praze n vystudovala zahraniční ob-

chod na VŠE n dvouleté manažerské postgraduální studium 
na European Business School Prag a roční kurz právní něm-

činy na UK v Praze n do roku 2006 pUekládala a působila 
jako lektorka německého jazyka n v roce 2006 byla v komu-

nálních volbách zvolena uvolněnou místostarostkou a o dva 
roky později se stala starostkou Chýně n stUedočeská kraj-
ská zastupitelka a pUedsedkyně stUedočeské organizace hnutí 
Starostové a nezávislí n od roku 2006 je místopUedsedkyní 
celostátního Sdružení místních samospráv, jehož snahou je 
docílit spravedlivého systému pUerozdělování daní mezi obce 
a města n Je  vdaná a má devatenáctiletou dceru
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Havárie: Řevnice zůstaly bez vody!
MĚSTSKÁ ÚPRAVNA VODY ZKOLABOVALA - BEROUNKA ZAPLAVILA VŠECH SEDM ČERPADEL

Řevnice – Obyvatelé Řevnic se
před pár dny ocitli bez vody. Pos-
lední zářijový den zkolabovala
městská úpravna vody u letovské-
ho mostu: uvnitř šachty Berounka
zaplavila všech sedm čerpadel. Zp-
rovoznění trvalo omnáct hodin.
Motory zatopených čerpadel musely
být odvezeny do opravy. Vodu, která
sahala až do výše 2,5 metru, odčer-
pávali místní profesionální i dobro-
volní hasiči. „Do obnovení přívodu
proudu jsme na místě nechali elekt-
rocentrálu pro potřeby oprav zaříze-
ní,“ doplnil hasič Pavel Vintera.
Mezitím bylo zapůjčeno použité čer-
padlo odpovídajících parametrů -
nová, tak velká čerpadla se vyrábějí
jen na objednávku. Díky tomu mohla

být dodávka vody v Řevnicích obno-
vena, náhradní provoz byl spuštěn 1.
10. ve 2.00 ráno. Stejný den dopo-
ledne pak mohly být vráceny oprave-
né motory k původním čerpadlům. 
„Havárii lze přirovnat pouze k po-
vodni v roce 2002 - tehdy byla také
zatopena všechna čerpadla,“ uvedl

Karel Janouš, technický ředitel pro-
vozu V a K firmy Aquaconsult.
Během havárie bylo zásobování vo-
dou ve městě provizorně zajištěno
cisternou, která jezdila také do školy
a školky. Původně to ovšem vypada-
lo, že obě školní zařízení nebudou
moci fungovat. „Ještě týden po havá-

rii jsme radši vodu nepili, ale hlavně
že už teče,“ řekl jeden z řevnických
obyvatel. Lucie PALIČKOVÁ

HRAJÍ SI V SOKOLOVNĚ. Školičku Pikolín, která vznikla jako alternativa
k předškolním komerčním zařízením a zároveň v reakci na nedostatek míst
ve státní mateřské škole, provozuje v řevnické sokolovně stejnojmenné ob-
čanské sdružení. Pronajali jsme si prostory od Sokola, které jsme na vlast-
ní náklady upravili. Děti mají k dispozici veselou barevnou třídu plnou hra-
ček, dvorek se - i díky obětavé práci tatínků - proměnil v dětské hřiště. Kaž-
dý den se dopoledního programu účastní 15 dětí pod vedením učitelky Ivy
Pezlové a dobrovolnice z řady maminek. Časem chceme připravovat akce i
pro veřejnost.       Kateřina Šupáčková, Řevnice, foto Gabriela ŽELEZNÁ

Sběrná místa jsou
nyní monitorována
Znovu se vracím k možnosti vyvážení
odpadních vod. Situace se od posled-
ně nezměnila, ale podařilo se mi kon-
taktovat firmu, která vlastní vozy o
objemu 5m3, kde je cena  1.050 Kč, a
9m3 s cenou 1.300 Kč. Telefonní kon-
takt je: 257 911 732. Je v zájmu všech
řešit problém regulérní cestou, byť za
cenu vyšších nákladů. Informace o
vývozu fekálií je na stránkách obce.
Stejně jako všichni se hrozím ponděl-
ního rána, jaký bude stav u kontejne-
rů. Přes mnoho výzev a informačních
nálepek na kontejnerech se situace
nelepší. Výzvy asi nikdo nečte a infor-
mace na kontejnerech kdosi strhává.
Proto jsme po dohodě v zastupitel-
stvu zajistili monitorování sběrných
míst. Doufáme, že se hříšníci zastydí
a separovaný komunální odpad bu-
dou ukládat kultivovaně. Informace
získané monitoringem budou sloužit
pouze pro interní potřebu OÚ.
Kvůli bezpečnosti byla zavřena ulička
z ulice Nad Školou do ulice Nad Pěši-
nou. V důsledku užívání pěšiny čtyř-
kolkami hrozí zřícení zdi sousedního
pozemku. Majitel slíbil, že na jaře za-
hájí opravu.  Lubomír SCHNEIDER,

starosta Zadní Třebaně

Radotín - Člena rybářské stráže
postřelili v noci z 28. na 29. 9. na
břehu Berounky neznámí pytláci.  
Šestačtyřicetiletý člen rybářské strá-
že kontroloval u Berounky poblíž
sjezdu ze Strakonická směrem na
Radotín dvojici rybářů. Na žádost o
předložení průkazu a povolenky je-
den z rybářů reagoval tak, že na kon-
trolora vystřelil. Střela naštěstí uvízla

ve výtisku novin, který měl porybný
složený v náprsní kapse. Během
potyčky vyšla další rána - střela zasá-
hla porybného do stehna. Zraněný
muž sáhl pro svou legálně drženou
zbraň a vystřelil do země. Pytláci se
lekli a utekli. Porybného převezli zá-
chranáři na ošetření, po útočnících,
zřejmě cizincích, policie pátrá.

Petra FRÝDLOVÁ

V řevnické sokolovně je školička, Pikolín

Pytlák postřelil porybného
ÚTOČNÍKY ZAHNAL ZRANĚNÝ MUŽ VLASTNÍ ZBRANÍ

FINIŠUJÍ. Práce na novém sportovním areálu ve Svinařích spějí do finále.
Na minulé brigádě (viz foto) místní dobrovolníci připravovali oplocení antu-
kového hřiště. „Přes MAS Karlštejnsko jsme získali skoro půl milionu korun
a slíbili jsme, že do konce roku budeme mít všechno hotové,” uvedl starosta
svinařského Sokola Petr Procházka. „Ještě nám zbývá dodělat zateplení a
podlahy klubovny, chodníky i zábradlí a vysadit keře,“ dodal. Na jaře se Svi-
nařští hodlají pustit do budování dětského hřiště. Text a foto NN M. FRÝDL

Okolí mokropeského
nádraží »prokouklo«
Mokropsy - Okolí železniční stani-
ce Černošice-Mokropsy mění tvář.
Z nepřívětivé zastávky se stává
moderní nádražíčko. 
Obnoven je příjezd i parkoviště pro
auta, v sadově-parkové úpravě vyro-
stlo nové zázemí pro cyklisty se sto-
jany pro kola. Nyní se v těchto mís-
tech - u trasy cyklo a in-line stezky -
dosazují stromy, z lomu Mořina sem
byl přivezen kamenný vápencový
blok. (šm)

Chtějí průhledně
jednat a informovat
Pro volby do zastupitelstva městyse
Liteň byly v letošním roce vytvořeny
3 kandidátní listiny - o přízeň voličů
se bude ucházet 27 lidí. Kandidáti za
ODS, kteří si vylosovali číslo 1, svůj
volební program rozdělili do 3 ob-
lastí: kanalizace a granty; vzhled a
rozvoj obce; podpora kultury a spor-
tu. Kandidáti této strany zároveň sli-
bují, že chtějí průhledně vyjednávat,
informovat lidi a vést konstruktivní
diskuse.       Hana CHOCOVÁ, Liteň

Muž skočil pod vlak,
ale srážku přežil
Velká Chuchle - Skoncovat se ži-
votem se 1. října rozhodl muž z
Prahy. Na nádraží ve Velké Chu-
chli skočil pod vlak. 
Muž měl na sobě bílou bundu, proto
si ho strojvedoucí i ve tmě všiml a
začal okamžitě brzdit. Srážce se už
ale nedalo zabránit. „Hasiči ho vy-
prošťovali skoro hodinu,“ řekl Zde-
něk Malík z Drážní inspekce. „Na-
konec muže vytáhli, dokonce živé-
ho,“  dodal. (pef)

Z našeho kraje
* Burza dětských věcí se koná 16.
října od 9.00 do 11.30 ve  Fürstově
sále v Dobřichovicích. (vlc)
* Brigádu na zahradě 1. stupně ZŠ
Řevnice pořádá 16. října od 10.00 ve-
dení školy. Je dobré vzít si s sebou
nářadí, zejména zahradnické nůžky či
křovinořez. Jedna brigáda už se na
zahradě konala 25. 9., ale okolí školy
potřebuje ještě další úpravy. „Za kaž-
dou pomocnou ruku velice děkuje-
me,“ vzkazují učitelé.                   (lup)
*  Od 1. října mohou jezdit děti od 6
do 10 let zdarma ve vlacích PID na
území Prahy. K prokázání nároku na
bezplatnou přepravu stačí jakákoliv
průkazka potvrzující věk dítěte nebo
Opencard s nahranou aplikací Dítě 6-
10 let. (pef)
* Poplach spustila 3. 10. ráno požár-
ní signalizace v jednom z obchodních
domů v Letech. Na místo vyjelo z
Řevnic pět profesionálních hasičů.
„Požár se nekonal, čidlo sepla vysoká
teplota při otevření zdejší pekárny,“
sdělil hasič Pavel Vintera.            (mif)
* Na Černolických skálách, v lese u
Řevnic i v lomu Malá Amerika cviči-
li od 4. do 8. 10. profesionální hasiči.
„Lezecké skupiny se zdokonalovaly
v záchranářských postupech při práci
ve výškách a nad hloubkou,“ uvedl
řevnický hasič Pavel Vinera.       (mif)

ZNIČENÉ HNÍZDO. Velké sršní
hnízdo mezi Zadní Třebaní a Řevni-
cemi, o němž jsem psala v předminu-
lých NN, kdosi poničil. Sršně na ta-
kový zásah mohou odpovědět agre-
sivně, což může odnést blízké okolí.
Ve škole na nás učitelka křičela, ať
se nechováme jako zvěř. Já bych ci-
tát použila v opačné verzi: Lidi, cho-
vejte se jako zvířata, ta by taková stu-
pidnost nepobavila! Text a foto

Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň
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K r á s n á  n o v á  k o l a ! 

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

Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Tatínkové, kteří se rozhodli pomoci s
rozšiřováním dětského koutku a s bu-
dováním doskočiště, se sešli na fot-
balovém hřišti v Litni. Protože se li-
teňským rodičům rozhodla sponzor-
sky pomoci firma Romana Štěpána z
Bělče, byl výkop pro dětské doskočiš-
tě proveden strojově. Na odvozu vy-
bagrované zeminy se podílel OÚ Li-
teň, který bezplatně zapůjčil multiká-
ru. Vítaným občerstvením při práci
tatínků byl výborný moravský koláč
od Olgy Beaufortové. V rámci brigá-
dy byly vybetonovány základy, včet-
ně umístění obrubníků v doskočišti.
Na hřišti se však pracuje i mimo ter-
mín brigády - manželé Jelenovi do-
dali umělý trávník pod domeček i
klouzačku, Míla Kliment vykopal já-
mu pro dětský kolotoč, který společ-
ně s pružinovým houpadlem vybraly
a objednaly liteňské maminky. Pe-

níze na nákup prvků poskytl jeden z
mobilních operátorů, na jejich zabu-
dování se ale musí podílet liteňští ro-
diče sami, případně za sponzorského
přispění místních podnikatelů a fi-
rem. Přestože je v budoucnosti čeká
ještě nemalé množství brigád a vyna-
loženého úsilí, pevně věří, že doká-
žou vybudovat vše, k čemu se v gran-
tu zavázali.
Další brigáda se na hřišti konala
první říjnovou sobotu. Počasí nám
přálo, a tak se mohlo pokračovat v
budování doskočiště. Zatímco tatín-
kové přibetonovávali obrubníky, ma-
minky se také činily a připravily jim
improvizovaný »piknik na fošně«. S
brigádou rodičů se konala i brigáda
FC a Sokola Liteň - okolí sokolovny
a fotbalového hřiště se čistilo od křo-
vin. Do odklízení větví se zapojily i
děti.            Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Na konci září se v Litni u fotbalové-
ho hřiště konalo Loučení s létem
2010. (Viz NN 19/10). Akci vymys-
lela a hlavní organizátorkou byla Lu-
cie Smíšková. Na organizaci se podí-
lel Sbor dobrovolných hasičů Liteň a
Domeček Hořovice. Účelem bylo
uspořádat akci pro děti i dospělé a
případný zisk využít na vybavení
dětského hřiště. Během dne bylo k
vidění mnoho ukázek z umění hasi-
čů, policie a záchranné služby. Děti
mohly soutěžit, vyrábět, ale i využít
atrakce, jako např. skákací hrady.
Loučení s létem zahájili malí hasiči z
Nučic a Zadní Třebaně požárním
útokem. Následovaly ukázky Policie
ČR z Berouna a Karlštejna. Děti i
dospělí si vyzkoušeli měření rada-
rem, test na alkohol i sbírání dakty-
loskopických stop. Vše pomohli na-
cvičit a zorganizovat policisté Šilhá-
nek a Dovalovský z obvodního oddě-
lení Karlštejn, jimž děkujeme za
ochotu i volný čas, který nám věno-
vali. V závěru osobně, jako praví
profesionálové, předvedli ukázkové
zneškodnění bankovního lupiče. 
Svůj vůz a vybavení zde předvedla i
záchranná služba z Řevnic, která si i
přes velké pracovní vytížení a neu-
stálou pohotovost našla čas. Dále si
místní hasiči připravili netradiční

»sranda-soutěž« v požárním sportu,
které se zúčastnili hasiči z Litně, Nu-
čic a Zadní Třebaně. Soutěžící muse-
li vypít 1,5 litru vody, prolézt auto-
mobilem, odnést na nosítkách stroj-
níka. Ten pak sál vodu z kádě, aby se

voda dostala k hasičům u proudnic,
kteří proudem shodili plechovky.
Ještě před vyhlášením výsledků byla
pro soutěžní družstva připravena ne-
tradiční štafeta, při které se hasiči
krášlili, pověsili mokré prádlo, ma-

lovali vysněnou manželku a pletli
copánky. Na závěr odpoledne si li-
teňští hasiči připravili ukázku zásahu
u požáru auta. Celý den zpestřoval
Domeček Hořovice soutěžemi a zá-
bavným programem, při kterém se
bavily děti i dospělí.
Akce byla podpořena z fondu středo-
českého hejtmana, a tak mohly děti
dostat odměny za soutěže.  Výtěžek
5 000 Kč byl věnován na rozvoj dět-
ského hřiště v Litni. Děkujeme návš-
těvníkům, že podpořili dobrou věc
svojí účastí.       Jiří HRÁCH, Liteň

První podzimní víkend, přichystala
řevnická  výtvarnice Irena Staňková
pro děti zajímavý zážitek - Pastelky
v sedle. Kdo dorazil do Bělče, kde se
akce konala, měl možnost nakreslit
obrázek  podle živé předlohy kobyl-
ky Gazely. Ta jednak stála modelem,
jednak malé výtvarníky povozila. Ti,
kteří se nebáli, mohli kreslit přímo z
jejího hřbetu. Výtvarné odpoledne se
konalo v nově vznikající stáji Zuzky
Pavlové, jež se chystá nabízet dět-
ským i dospělým zájemcům, kteří by
se chtěli naučit přirozené komunika-
ci s koňmi, individuální hodiny. V
tomto případě se nejedná o klasické
ježdění v jízdárně, ale spíše o pocho-
pení základních principů péče o tato
zvířata a dorozumívání se s nimi.
Známé přísloví říká: Co Čech to mu-

zikant. V našem okolí mi spíš přijde,
že co vesnice, to koňská stáj. Trou-
fám si říci, že tímto počinem si na
své přijde již opravdu každý milov-
ník koní - bude možnost vybrat si
cestu k těmto čtyřnožcům  podle své
nátury či pocitového založení. Na-
víc, kromě jízdy na koni vám Zuzka
Pavlová může koníka či jiného vaše-
ho zvířecího mazlíčka nakreslit na
triko, která si sama barví. Že jí to op-
ravdu jde, jsme se přesvědčili na vla-
stní oči.  
Vesnička Běleč je zvláštní místo, ne-
typické, zajímavé. I tím, že sem Zu-
zana Pavlová vnáší další alternativní
prvek. Místa sama si totiž přitahují
»své« lidi, kteří je dotvářejí a dávají
jim jejich nezaměnitelný charakter.
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

MALÍ HASIČI. Práci s hasičskou technikou si při liteňském Loučení s létem
vyzkoušely také děti.  Foto Jiří HRÁCH

Policisté zneškodnili bankovního lupiče
NA LOUČENÍ S LÉTEM SE V LITNI S OCHRÁNCI POŘÁDKU PŘEDVEDLI TAKÉ HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

Gazela stála modelem a vozila malé výtvarníky
ŘEVNICKÁ VÝTVARNICE IRENA STAŇKOVÁ POŘÁDALA V BĚLČI ZAJÍMAVOU AKCI - PASTELKY V SEDLE

Tatínkové stavěli doskočiště na liteňském hřišti
BRIGÁDNÍCI SI POCHUTNÁVALI NA VÝBORNÉM MORAVSKÉM KOLÁČI Z »DÍLNY« OLGY BEAUFORTOVÉ

BRIGÁDNÍCI. M. Kliment, F. Šenigl, M. Knobloch, J. Beaufort a P. Frühauf
(zleva) budují doskočiště na liteňském hřišti.           Foto Hana LUKEŠOVÁ

NA POLI. Pastelky v sedle na bělečském poli. Foto Magda KOČÍ

Geologická vycházka
povede do Srbska 
Vycházky s Filipem Stehlíkem z Ge-
ologického ústavu Akademie věd se
můžete zúčastnit 23. října. 
Vycházka nás zavede do údolí poto-
ka Kačáku mezi Svatým Janem a
Srbskem. Zdejší skály v sobě skrýva-
jí příběh z období siluru, kdy se v
těchto končinách rozprostíralo moře
s činnými podmořskými sopkami.
Asi desetikilometrové putování zač-
ne 23. 10. v 9.40 v hale berounského
nádraží. V Srbsku bychom mohli být
před pátou odpolední. 

Alena SAHÁNKOVÁ, Všenory
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Ostrovan zase nevyhrál, je poslední
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OKOLNÍCH OBCÍ

Poberouní - Liteňští fotbalisté
poprvé na podzim vyhráli - dokon-
ce na hřišti soupeře. Řevnice na-
střílely Hostivicím osm branek.
Jediný, kdo ještě nedokázal napl-
no bodovat, je zadnotřebaňský Os-
trovan. (NN)

S. DOBŘICHOVICE - 1. A třída
Milín - Dobřichovice 3:4
Góly: Valenta 2, Kalivoda, Kokštejn
V utkání jako na houpačce byli nako-
nec úspěšnější hosté. Kalivoda doká-
zal překvapit brankáře Milína a vstře-
lil gól z poloviny hřiště.               (oma)
Dobřichovice - Nová Ves 1:2
Branka: Větrovec
Hosté porazili domácí především dů-
razem, jednoduchou hrou a nekom-
promisními odkopy. Domácí čekají-
cí na návrat marodů zdlouhavě kom-
binovali a byli pomalí. Naděje svitla
v 65. minutě, kdy se Větrovec pro-
háčkoval přes tři protihráče a vyrov-
nal. Zanedlouho však Dobřichovice
svojí nedůsledností hostům vítězný
gól doslova darovali. (oma)
Sp. Příbram - Dobřichovice 4:0
Hosté hrající v improvizované sesta-
vě měli na kluzkém trávníku problé-
my s pohybem. Přesto si vypracova-
li několik jasných šancí, které však
nedokázali využít.                      (oma)

FK LETY - krajská 1. B třída
FK Lety - Dobříš 0:2

Hosté předváděli celých 90 minut
fotbal plný kombinace i pohybu a
zaslouženě zvítězili. Poprvé zahrozi-
li hosté v 10. minutě, ale branka ne-
byla uznána pro postavení mimo hru.
V 17. minutě se dostal do jasné gó-
lovky domácí Ondřej Fojt, ale zaho-
dil. Hosté se ujali vedení ve 40. mi-
nutě po chybě Kapouna. Druhý po-
ločas hosté kontrolovali hru a v 74.
minutě zvýšili po rohovém kopu na
konečných 0:2. V 87. minutě ještě
vyrazil domácí gólman Štěpán poku-
tový kop. Jiří KÁRNÍK

Tochovice - FK Lety 3:1 
Branka: Šůra
Utkání rozhodl katastrofální výkon
obrany v prvním poločase.          (jik)

LETY, dorost - krajská 1. A třída
FK Lety - Pšovka Mělník 4:3
Branky: Meloun 2, Douděra,
Nesrovnal
Útočníci předčili obrany - v 34. mi-
nutě to bylo 3:3. Pak se defenziva
zlepšila; o výsledku rozhodl rychlý
protiútok Letů v 87. minutě.        (jik)
Velvary - FK Lety 2:6
Branky:  Koudela, Nesrovnal, Vá-
ňa, Jančárek, Douděra, Wrobel

OZT - okresní přebor Beroun
OZT - Hýskov 0:3
Na Ostrov přijel lídr soutěže a roz-
dílné postavení obou soupeřů v ta-
bulce bylo znát. Ostrovan s pouhým
jediným bodem uzavírá tabulku ok-
resního přeboru. (Mák)

OZT – Velký Chlumec 2:3
Branky: Bacílek, vlastní
Ostrovan se bodů zase nedočkal.
Soupeř byl sice fotbalovější, ale bůh-
ví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby do
20. minuty nemuseli odstoupit zra-
nění Soukup a Procházka (zlomená
zánártní kůstka). Hosté byli vždy o
krok vpředu. Ostrovanu se podařilo
dvakrát vyrovnat, ale na třetí zásah
už bohužel nenašel odpověď.  (Mák)
OZT mladší žáci - Hýskov 3:2
Branky: Vostárek, Petřík 2  

SK ŘEVNICE - III. třída
Statenice - Řevnice 2:1
Branka: Pitauer
Branky padaly až po změně stran,
bohužel více jich dali domácí. Kdy-
by hosté hráli kompletní a nikoli v
deseti bez několika opor, asi by bez
bodu neodjížděli. (Mák)
Řevnice - Hostivice B 8:0
Branky: Škvor 2, Šaroun 2, Klimt,
Baleja, Hruška, Kraus
Výsledek hovoří za vše. Poločas byl
2:0, ale pak přišlo »vraždění neviňá-
tek«. (Mák)

LITEŇ - III. třída
Liteň - Chyňava 0:6 (0:3) 
Výsledkem dvaceti minut velké pře-
vahy domácích byla pouze nastřele-
ná tyč. Několik šancí vychytal vý-
borný brankář Chyňavy. Po prvním
gólu Liteňští znervózněli a hosté z
protiútoků dávali jeden gól za dru-
hým. Miloslav KLIMENT
Loděnice - Liteň 1:2
Branky: Betyar, Eliášek

Volejbalisté se nově
scházejí v pondělí
Hlásná Třebaň – Hlásnotřebaňští
volejbalisté změnili den svého spor-
tování. Z původních úterků se staly
pondělky. „Vrátili jsme se vlastně k
úplně původnímu termínu. Snažíme
se časově přizpůsobovat většině tak,
aby si zájemců o volejbal mohlo za-
hrát co nejvíc. Pochopitelně upředno-
stňujeme časové možnosti členů So-
kola, ale uvítáme i další borce,“ řekla
aktivistka Sokola Iva Lagová. Volej-
bal se v Hlásné hraje od 20.10.   (šm)

Turisté uvidí Bavorov,
Husinec i Prachatice
Zadní Třebaň - Už na patnáctou
výpravu směr podzimní Šumava se
v těchto dnech chystají zadnotře-
baňští turisté.
Dvě desítky pochodníků vyrazí ve
čtvrtek 28. října vlakem do Vodňan.
Odtud kolem rybníků poputují k prv-
nímu noclehu do Bavorova. Druhý
den si to přes zříceninu hradu Hel-
fenburg, odkud je nádherný výhled
na hlavní hřebeny Šumavy, a záme-
ček v Dubu pošlapou do Husince. V
soboru je pak čeká túra do Prachatic
a návrat domů. Za tři dny našlapou
přibližně čtyřicet kilometrů.       (mif)

Řevnice - O prvním říjnovém ví-
kendu hostili řevničtí druholigoví
házenkáři týmy ze severu Čech.
Nováčka II. ligy z Chomutova a již
zkušené mladíky ze Žatce.
Řevnice – KNH Chomutov 23:17
Sestava a branky: Benda- Smrčka,
Leinweber, Knajfl, Švarc, Hart-
mann P., Zavadil 11, Hartmann J.
6, Knýbel 6, Veselý
Chomutov prakticky nic nehrál, ale

dokonale využil našich slabin a donu-
til nás i k chybám, kvůli kterým jsme
se chvilku obávali o výsledek. Obra-
na musela přistoupit k osobnímu brá-
nění dvou střeleckých hromotluků
hostí, kteří váhou i výškou naší obra-
nu převyšovali. Výsledek této taktiky
a kýžená únava hostí se dostavila,
takže jsme se mohli  radovat z povin-
ných dvou bodů.
Řevnice – TJ Žatec 31:29
Branky: Hartmann J. 13, Zavadil
11, Knýbel 7
V neděli se Žatcem začala přestřelka,
kterou naše hřiště zná jen z mládež-
nických kategorií. Góly padaly po
hezkých akcích, ale i po jednodu-
chých střelách. Štěstí ke konci zápasu
stálo na naší straně, takže jsme si vy-
pracovali čtyřbrankový náskok. 

Úspěšná byla i házenkářská družstva
hrající oblastní přebor. Vítězné tažení
proti Avii Čakovice zahájili starší žá-
ci, pokračovaly v něm žačky a oba

body získalo nakonec i B-družstvo. 
Řevnice st. žáci A – Čakovice 32:5
Branky: Jelínek 14, Štech 8, Veselý
6, Kraus 3, Derco
Řevnice st. žačky – Čakovice 9:8
Branky: Humlová 6, Mandlíková 3
Řevnice st. žáci B – Čakovice 22:13
Branky: Sedláček 6, Kraus 5, Edl
5, Holý 3, Huml 3 
Řevnice koeduk. – Čakovice 11:11

Branky:Edl 5, Huml 3, Sedláček 2,
Krtková
V dohrávce se žačkám naopak neda-
řilo.
Řevnice – TJ Spartak Modřany 5:7
Branky: Krtková 2, Humlová,
Mandlíková, Šťastná
Nemohoucnost našich děvčat vstřelit
branku nahrála hostím k zisku bodů.

František ZAVADIL, Petr HOLÝ
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Uzávěrka čísla 10. 10. 2010.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota, stánek na nádraží;
Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, obchod U Jelínků, nákupní středisko,
Potraviny Nosek, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod;  

Lety: Obecní úřad, supermarket 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; Malý Chlumec: Obchod; Osov: Květinářství.

E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Řevničtí házenkáři byli úspěšní v lize i v oblasti
DRUHOLIGOVÍ BORCI DOMA PORAZILI CHOMUTOV I ŽATEC, ŽÁCI A ŽÁKYNĚ »POVOLILI« ČAKOVICÍM JEN BOD

ÚSPĚŠNÍ ŠACHISTÉ. Do nového ročníku 1. ligy mladšího dorostu vstoupi-
ly řevnické děti přes výrazné omlazení dobře. Řevnické družstvo, které papí-
rově patří ve dvanáctičlenné skupině do středu tabulky skupiny Jih, úvodní
trojkolo 2.-3. 10. zvládlo. V prvním kole v Táboře podle předpokladu pora-
zilo QCC České Budějovice 4,5:1,5, ve druhém kole nad plán remizovalo s
družstvem Šachklubu Tábor 3:3. Ve třetím kole pak v souladu s předpoklady
remizovalo doma se ŠK Smíchov 3:3. Zápasy byly dramatické - zatímco proti
Budějovicím, kde byly Řevnice favoritem, mohly i prohrát, druhý zápas mohl
překvapivě být jejich kořistí a v remízovém duelu se Smíchovem měly nao-
pak namále. Řevnické zachránil hostující Vrecion ze Zdic, který dohrával
jako poslední a na druhé šachovnici vykouzlil výhru z remízové pozice. Nej-
úspěšnějším řevnickým hráčem byl Starýchfojtů, který všechny tři partie
vyhrál, bojovný výkon ale podali všichni. Řevnice hrály v sestavě 1. Ondřej
Franc, 2. Jiří Vrecion, 3. Josef Starýchfojtů, 4. Jan Havelka, Jan Bien a Jiří
Havelka. Další prvoligové zápasy čekají řevnické děti v listopadu, kdy hrají
proti pražským Bohemians A a B.        Text a foto Jan PAUKERT, Řevnice

Nafoukli »bublinu«
V neděli 3. 10. se za velké účasti čle-
nů Sportklubu, DTJ a NH Řevnice
nafukovala hala za Lidovým domem.
Byla tím (o tři týdne dříve, než bylo v
plánu) zahájena zimní sezona tohoto
sportoviště. Před zápasem s Žatcem
pomáhali i druhologoví házenkáři.
Dík patří všem, kteří se akce zúčast-
nili a pomohli »bublinu« vztyčit v re-
kordně krátkém čase. 

František ZAVADIL, Řevnice


