
Volby u Berounky: »Revoluce«!
SENÁTORSKÉ KŘESLO V NAŠEM KRAJI PO TUHÉM BOJI OBHÁJIL JIŘÍ OBERFALZER

V Našich novinách:
* Naše kravičky nejsou Milky - strana 6
* Martin dorazí 13. listopadu - strana 7
* »Anička« může zmizet také u nás...

- strana 9

Poberouní - Hotovou revoluci způ-
sobily komunální volby v mnoha
obcích poberounského kraje. Ve
volbách senátních obhájil svůj post
dosavadní člen horní komory Par-
lamentu Jiří Oberfalzer. Těsně, ale
přece.
Velká účast a rozhodné Ne! zaběha-
ným pořádkům, resp »starým« tvá-
řím. Tak by se daly ve stručnosti cha-
rakterizovat výsledky komunálních
voleb, které se konaly 15. a 16. října.
O největší »převrat« se voliči posta-
rali v Čenošicích a Zadní Třebani,
kde se stávající starostové Aleš Rádl,
resp. Lubomír Schneider nedostali
ani do zastupitelstva. Velké změny
ale nyní čekají také radnice v Řevni-

cích, Letech, Karlštejně či Litni. Jen
málo se toho naopak změní ve Svina-
řích, Dobřichovicích a pravděpodob-
ně i Hlásné Třebani.
Velký boj o obhájení senátorského
křesla musel svést Jiří Oberfalzer
(ODS) se svojí vyzývatelkou z TOP
09 Věrou Kovářovou. V prvním kole,
kdy přišlo volit přes 50 % lidí, nad ní
zvítězil o 2 procenta. V kole druhém,

kterého se zúčastnilo málo přes 18 %
voličů, získal 51,9 % hlasů, zatímco
Kovářová 48, 1 %. „Na Berounsku,
kde jsem vyhrál, lidé vzali v potaz,
jak jsem v regionu působil, komu po-
máhal. Na Praze-západ, kde jsem
měl výsledek slabší, šlo spíš o vyři-
zování účtů s ODS kvůli její špatné
reputaci,“ uvedl pro NN Oberfalzer. 
(Volby viz str. 2 a 3) Miloslav FRÝDL

26. října 2010 - 21 (531) Cena výtisku 7 Kč

Cítím se jak po třicetileté válce! říká staronový senátor
Lerma, Španělsko - Ihned po oz-
námení volebních výsledků posky-
tl staronový senátor Jiří Oberfal-
zer rozhovor Našim novinám. Po
mailu - byl totiž ve Španělsku.
Jaké jsou vaše bezprostřední pocity
po vyhlášení výsledků voleb?
Především úleva. Stres z příprav a
průběhu kampaně trval půl roku.
Odnesl to naštěstí jen žlučník, ale cí-
tím se jak po třicetileté válce. 
Čekal jste, že boj bude tak tuhý a
vítězství tak těsné?
Že to nebude snadné, jsem věděl, ale
že bude boj tak tuhý, jsem nečekal. V
mnoha obcích Prahy-západ jsem byl
výsledkem přímo zaskočen. Za ce-
lou dobu mého předchozího mandá-
tu jsem byl nejčastěji v Řevnicích a
Dobřichovicích. Proč jsem v Řevni-

cích vyhrál a v Dobřichovicích ne, o
tom budu muset ještě přemýšlet. 
Co všechno jste pro vítězství ve vol-
bách musel udělat?
To se dá těžko stručně vyjádřit. Mož-
ná bude stačit, když řeknu, že jsem
se v červnu rozloučil s rodinou s tím,
že se uvidíme až na konci října. 
Jak strávíte příštích pár dní? 
V den sčítání jsem byl na svatbě ka-
marádky ve Španělsku. Od tří do
čtyř jsem visel na internetu. Od té
doby si užívám krás babího léta v
Lermě, španělském městečku 200
km od Madridu. Až se vrátím, začne
práce, Senát čeká poslední schůze
minulého funkčního období. A pak
už přijde víkend. Ten strávím s dětmi
- konečně! Bude to první celý volný
víkend od vánoc.   Miloslav FRÝDL

Deváťák se v řevnické škole
chlubil marihuanou
Řevnice, Zadní Třebaň – Znáte drogy jen z
akčních filmů? Pak vítejte v realitě. Problémy s
nimi mají už i v řevnické škole.
„Ředitelka ZŠ v Řevnicích nám oznámila, že u žá-
ka 9. třídy bylo zabaveno malé množství marihu-
any, se kterým se chlubil spolužákům,“ sdělil NN
velitel řevnické policie Jiří Dlask. Policisté hříšní-
ka vyslechli v přítomnosti jeho matky.  „Bylo zají-
mavé sledovat rekci matky, když syn, který je po
rozvodu rodičů ve střídavé péči,  uvedl, že marihu-
anu vzal v místě bydliště matky v Zadní Třebani,“
řekl Dlask. „Policie zjistila, že žena pěstovala dro-
gu kvůli přípravě léčebné masti pro svého otce,“
dodal. Případ byl předán MěÚ v Berouně.      (mif) 

BISKUP ŽEHNAL CISTERNÁM.
Dobřichovičtí hasiči letos slaví 130.
výročí založení svého sboru. Před-
poslední říjnovou sobotu jim biskup
starokatolické církve Dušan Hejbal
vysvětil techniku a prapor. „Počasí
nám přeje, lepší den jsme si nemoh-
li vybrat,“ pochvaloval si velitel zá-
sahové jednotky Josef Ryšavý. Ha-
sičská auta byla nádherně vyzdobe-
na živými květinami, děti se radova-
ly z perníků s hasičskou tématikou.
„Děkujeme hostům za účast a kole-
gům z Řevnic i Stříbrné Lhoty, že
nás přijeli podpořit,“ loučil se sta-
rosta sboru Ladislav Tomeš. 

Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

JEDEME DÁL! Jiří Oberfalzer post
senátora obhájil.          Foto ARCHIV

Přijďte na Vrážku!
A draky s sebou!

Zadní Třebaň, Řevnice – Blíží se
listopad a s ním drakiáda, kterou
tradičně  pořádají Naše noviny. 
Přijďte s vlastnoručně vyrobenými či
koupenými draky v neděli 7. 11. ve
14 hodin na Vrážku. Na tomto kopci
mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní na
vás čekají soutěže o nejhezčího, nej-
originálnějšího i nejvýše létajícího
draka. Pro vítěze jsou připraveny ce-
ny. Drakům zdar a příznivý vítr! (lup)

Dobřichovičtí fotografové uspěli
v soutěži Czech Press Photo
Dobřichovice – Barbora a Radim Žůrkovi z Dobři-
chovic zabodovali v celostátní soutěži Czech Press
Photo 2010. Jejich série fotek Dobřichovické kukát-
ko: Ohrožený břeh Berounky získala v soutěži 3.
místo v kategorii Příroda a životní prostředí. 
Fotky ze soutěže budou jako každý rok vystaveny v Kří-
žové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v
Praze, slavnostní předání cen a otevření výstavy se usku-
teční  18. listopadu od 17 hodin v Brožíkově síni Staro-
městské radnice. Výstava potrvá do 31. ledna 2011. (lup)

Kompletní výsledky volebV poberounském i podbrdském kraji
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Hlásná Třebaň – V zastupitelstvu
v Hlásné Třebani opět usedne bý-
valý starosta Vnislav Konvalinka,
bývalý místostarosta Miloš Palek i
byvší radní Pavel Kotík. 
Do chodu obce budou nově mluvit
dvě ženy - Jana Gartová a Zuzana
Lacinová a s nimi také Michal Knor,
Karel Čech, Miroslav Bobek, Tomáš
Snopek, Miroslav Stříbrný a Roman
Fišer. „Obecní zastupitelstvo se roz-
rostlo o dva členy - z devíti na jede-
náct,“ uvedla tajemnice rychty Ilona
Gartová.
Její dcera Jana získala 252 hlasů, tj.
nejvíc ze všech kandidátů. „Důvěra
lidí mě těší, tak masivní podporu
jsem rozhodně nečekala,“ řekla sta-
ronová zastupitelka Hlásné Třebaně.
„Na druhé straně jsem s euforií opa-
trná, protože v zastupitelstvu už
jsem jednou seděla, tudíž vím, do
čeho jdu. A noví kolegové? Každo-
pádně v nastalém uskupení budu asi
fungovat jako věkový »most« mezi
staro- a novousedlíky,“ podotkla Ja-
na Gartová, která je nyní na mateř-
ské. „V novém zastupitelstvu není

nikdo, kdo by mi jako člověk nese-
děl, ale některé, popravdě řečeno,
moc neznám,“ dodala. 
Druhý největší počet hlasů (237) po-
sbíral Pavel Kotík. „Udělalo mi to
radost, nepopírám,“ uvedl. „Slibovat

nemožné ale kvůli tomu nehodlám.
Práci na rychtě se budu snažit věno-
vat tolik, kolik mi dovolí mé zaměst-
nání. Starostou být nechci, myslím,
že ten dosavadní, je mužem na svém
místě.“     Michaela ŠMERGLOVÁ

Kotík být starostou nechce
VOLBY V HLÁSNÉ TŘEBANI VYHRÁLA ŽENA - JANU GARTOVOU VOLILO 252 LIDÍ

VŠERADICE
Počet členů zastupitelstva: 7
Volební účast 70,41 % (238 voličů
z 338)
Zvolení členové zastupitelstva:
Bohumil Stibal (206) - NK
Jana Brodinová (188) - NK
Jiří Ječný (175) - NK
Miroslava Suchá (155) - NK
Václav Sedláček (146) - NK
Jan Tarant (140) - NK
Roman Špalek (139) - NK

HOSTOMICE
Počet členů zastupitelstva: 9
Volební účast 60,41 % (795 voličů
z 1 316)
Zvolení členové zastupitelstva:
Vít Šťáhlavský (480) - ODS
Vladimír Zachoval (356) - ODS
Stanislav Kubišta (299) - ODS
Jaroslav Jirák (255) - KSČM
Vlastimil Mandík (225) - SNK
Vít Maršálek (197) - TOP 09
Michal Ulrich (191) - ODS

VELKÝ CHLUMEC
Počet členů zastupitelstva: 7
Volební účast 72,64 % (215 voličů
z 296)
Zvolení členové zastupitelstva:
Ilja Rozsypal (165) - Cesta změny (CZ)
Dušan Eliášek (161) - CZ
Vladimír Kocour (141) - CZ
Tomáš Jarý (137) - CZ
Jiří Sládek (136) - CZ
Iveta Eliášková (52) - Za obec krásnější
Stanislav Motl (40) - Za moderní obec

VIŽINA
Počet členů zastupitelstva: 5
Volební účast 69,43 % (134 voličů
ze 193)
Zvolení členové zastupitelstva:
Josef Rybák (118) - SNK
Jaroslav Černý (116) - SNK
Jaroslava Štáralová (101) - SNK
Václav Císař (101) - SNK
Alena Hrzalová (93) - SNK

OSOV
Počet členů zastupitelstva: 7
Volební účast 46,55 % (135 voličů
z 290)
Zvolení členové zastupitelstva:
Eva Culková (101) – Obec Osov
Daniel Červenka (101) – Obec Osov
Petr Frýdl (100) – Obec Osov
Petr Kočí (93) – Obec Osov
Bohuslav Bolina (90) – Obec Osov
Zdeněk Veverka (88) – Obec Osov
Simona Hošťálková (86) – Obec Osov

SVINAŘE
Počet členů zastupitelstva: 7
Volební účast 59,49 % (235 voličů
z 395)
Zvolení členové zastupitelstva:
Vladimír Roztočil (195) – SNK
Martin Hrubý (187) – SNK
Jana Saneistrová (182) – SNK
Pavla Procházková (176) – SNK
Michal Kozák (165) – SNK
Martin Meloun (161) – SNK
Pavel Pacák (103) – SNK

LITEŇ
Počet členů zastupitelstva: 9
Volební účast 57,32 % (462 voličů
z 806)
Zvolení členové zastupitelstva:
Lukáš Münzberger (244) – ČSSD
Vítězslav Novotný (234) – ČSSD
Miloslav Kliment (224) – ODS
Karel Kliment (224) – ČSSD
Miroslav Horák (208) – ČSSD
Jiří Vodička (190) – ČSSD
Zdeněk Moureček (158) – SNK
Lenka Jelenová (145) – SNK
Stanislav Poláček (111) – ODS

KARLŠTEJN
Počet členů zastupitelstva: 9
Volební účast 66,15 % (428 voličů
z 647)
Zvolení členové zastupitelstva:
Petr Pekárek (301) - NK
Miroslav Ureš (239) – NK
Pavel Staněk (229) – ODS
Zdeněk Štolz (214) – Sdružení za
lepší Karlštejn (SLK)
Josef Čvančara (205) – NK

Karel Kříž (158) – ODS
Petr Rampas (150) – SLK
Hynek Janů (131) – SLK
Petr Janů (105) – ODS

HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Počet členů zastupitelstva: 11
Volební účast 58,28 % (345 voličů
z 592)
Zvolení členové zastupitelstva:
Jana Gartová (252 hlasů) - SNK

Pavel Kotík (237) - SNK
Vnislav Konvalinka (219) - SNK
Miroslav Stříbrný (218) - SNK
Zuzana Lacinová (214) - SNK
Miloš Palek (205) - SNK
Tomáš Snopek (200) - SNK
Michal Knor (194) - SNK
Roman Fišer (182) - SNK
Karel Čech (172) - SNK
Miroslav Bobek (144) – SNK

Liteňští si přejí změnu
Počet kandidátů snažících se dostat
do obecního zastupitelstva v Litni –
27 a volební účast – 57,32% o lec-
čems vypovídá. Je to nejvyšší počet
kandidátů od roku 1994 a třetí nej-
vyšší volební účast. 
1994 – 64,38 % (7 kandidátů)
1998 – 47,46% (9 kandidátů)
2002 – 60,37% (22 kandidátů)
2006 – 45,32% (10 kandidátů)
2010 – 57,32% (27 kandidátů)
Občané, kandidující i voliči dali zře-
telně najevo, že si přejí změnu. Bude
to ale běh na dlouhou trať, místy
možná jen chůze plná překážek. V
novém zastupitelstvu se objeví 5 no-
vých tváří. Dva mandáty, které zís-
kali nezávislí ing. Zdeněk Moureček
a Mgr. Lenka Jelenová, bereme jako
úspěch a výzvu na začátku naší prá-
ce v zastupitelstvu.  
Vážení spoluobčané Litně, přileh-
lých vesnic a osad, děkujeme za dů-
věru, kterou jste nám hlasováním při
volbách do zastupitelstva Litně vy-
jádřili.    Martin ŠINÁGL, Sdružení 

nezávislých kandidátů, Liteň

HOLKY V KOMISI. Tiramisu, bábovku, nebo jiný dortík? Tak sladké otázky
se dočkal hlavně dětský doprovod řady voličů v Hlásné Třebani. Proč? Míst-
ní volební komise byla složena výhradně z dam, navíc na 99 % složená z
uskupení Holky v rozpuku (na snímku). „Šikovné kolegyně napekly, abychom
si zpříjemnily dvoudenní akci a měly pohodu,“ řekla předsedkyně Hana Nes-
lerová, kterou - s dortem v ruce - doplnila zapisovatelka Ilona Gartová: „Sa-
mozřejmě, pánové taky škemrali, ale copak se dá něco tak chutného zbůh-
darma rozdávat?“ Komise, která očekávala příchod 592 registrovaných vo-
ličů, nakonec sečetla 345 platných hlasů – tj. 58,3%. „První volil pan dok-
tor Řádek, nejstarší voličkou byla sedmadevadesátiletá Růžena Snopková. A
přišla sama!“ dodala Gartová. Text a foto Michaela ŠMERGLOVÁ

Miroslav Štáral směl
k volbám až v sobotu
Voleb do Senátu a do obecního zas-
tupitelstva se ve Vižině zúčastnilo
134 voličů ze 193 ,tj 69,43 %. 
Nejmladším voličem, který se k vol-
bám dostavil, byl Miroslav Štáral,
jenž ve druhém dnu voleb dosáhl vě-
ku 18 let. Naopak nejstarším obča-
nem, který ve Vižině odevzdal svůj
hlas, byl dvaaosmdesátiletý Václav
Jánský. Kamil HRZAL, Vižina

STARONOVÝ STAROSTA? Rychtář Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka u
voleb. Bude stát v čele obce i po nich? Foto Michaela ŠMERGLOVÁ
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Řevnice - Absolutně největší počet
hlasů v řevnických komunální vol-
bách získal lídr kandidátky sdru-
žení Pro Řevnice Libor KVASNIČ-
KA. Pro mnohé je jasným kandi-
dátem na starostu. Stane se jím?
Jak podle vás dopadly volby v
Řevnicích?
První pocit byla radost z vítězství a
uspokojení ze zvolených kandidátů.
První pocit ale může samozřejmě
klamat. Uvidíme.   
Čekají město po volbách nějaké zá-
sadní změny?
Určitě se podstatně obmění rada
města. Změní se starosta. Dojde k
restrukturalizaci úřadu. A začne kaž-
dodenní práce. Není moc vidět, ale
je nejpodstatnější. 
Kdo bude, či by měl být řevnickým
starostou? A kdy se to rozhodne?
Dostal jsem nejsilnější mandát. To
ale nakonec nemusí nic znamenat. A
kdy bude jasno? Doufejme, že co
nejdříve. 
Co ze všeho nejdřív bude muset ře-
šit »nová« řevnická radnice?
Určitě rozpočet a finance. 
A co bude muset řešit v horizontu
příštích čtyř let? 

Nejpodstatnější bude dostavba kana-
lizace. Jsou ale ve hře i další možné
investice. Záleží na tom, pro které se

nové zastupitelstvo rozhodne. A sa-
mozřejmě - velmi důležité budou ta-
ké finance.              Miloslav FRÝDL

Černošice - Největší »revoluci« ko-
munální volby v našem kraji zna-
menají pro Černošice. Médii kriti-
zovaný a s mnoha aférami spojo-
vaný starosta Aleš Rádl doslova
»vybouchl« , stejně jako místosta-
rosta Michal Jirout a celá ODS. 
Černošická »ódéeska« ve volbách z
více než 30 procent spadla na nece-
lých šest. Občanští demokraté utrpě-
li drtivou porážku, přišli o vedení
radnice a v zastupitelstvu budou mít
jedinou zástupkyni: Veroniku Gol-
dovou. Většinu z 21 křesel získalo v

zastupitelstvu dosud opoziční usku-
pení Věci černošické (12), na dru-
hém místě skončilo sdružení Nezá-
vislí pro Černošice (3), třetí je TOP
09 (2). Další mají po jedné »židli«.
Věci černošické ostatní úplně převál-
covaly a se ziskem více než poloviny
mandátů by mohly vládnout samy.
To ale Daniela Göttelová, jíž voliči
preferenčními hlasy z druhého místa
na kandidátce katapultovaly do její-
ho čela, odmítá. Pro MF DNES řek-
la, že »její« uskupení sice má v zas-
tupitelstvu nadpoloviční většinu, ale

jednobarevnou »vládu« prý nechce.  
Prvním úkolem pro dominantní Věci
černošické podle Göttelové bude zp-
růhlednění dění na radnici a zlepšení
atmosféry ve městě. Stávající občan-
skodemokratické vedení radnice je
spojováno s kontroverzními rozhod-
nutími, jež mohla ovlivnit výsledky
voleb. Mediálně známými kauzami
byly prodej pozemků v Černošicích
či kalendáře na rok 2011 s polonahý-
mi modelkami vydané a spolufinan-
cováné radnicí. Petra FRÝDLOVÁ,

Michaela ŠMERGLOVÁ

Mám nejsilnější mandát!
BUDE NOVÝM ŘEVNICKÝM STAROSTOU VÍTĚZ VOLEB LIBOR KVASNIČKA?

Volby v Černošicích? Hotová revoluce
DOSLOVA »VYBOUCHL« STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA I CELÁ MÍSTNÍ ODS

Musíme obnovit důvěru lidí
DO ZASTUPITELSTVA ČERNOŠIC SE DOSTAL I DAVID OTAVA

LETY
Počet členů zastupitelstva: 7
Volební účast 65,34 % (638 voličů
z 978)
Zvolení členové zastupitelstva:
Jaroslava Rezková (370) - SNK Vize
Lety 2014 (Vize)
Jiří Hudeček (338) - ODS
Eva Mládková (328) - Vize
Barbora Tesařová (322) - Vize
Lukáš Rečka (293) - Vize
Zuzana Hudečková (283) - ODS
Josef Cmíral (243) – ODS

DOBŘICHOVICE
Počet členů zastupitelstva: 15
Volební účast 55,62 % (1 407 voli-
čů z 2 535)
Zvolení členové zastupitelstva:
Renáta Bartoníčková (734) –
Sdružení ODS a NK
Michael Pánek (732) – ODS a NK
Jan Neubert (727) – ODS a NK 
Zdenka Hochová (695) – Společně
pro Dobřichovice
Václav Kratochvíl (690) – ODS a
NK
Jan Syblík (678) – ODS a NK
Filip Kándl (665) – ODS a NK
Vladimír Bezděk (591) – Společně
pro Dobřichovice
Jiří Růžek (573) – Společně pro
Dobřichovice
Petr Kaplan (568) – ODS a NK
Jan Abel (550) – Společně pro
Dobřichovice
Monika Víšková (537) – Společně
pro Dobřichovice
Daniel Havlík (502) – Společně pro
Dobřichovice
Jaroslav Hornych (307) – Sdružení
ČSSD a NK
Josef Ksandr (271) – ČSSD a NK

KARLÍK
Počet členů zastupitelstva: 7
Volební účast 81,71 % (268 voličů
z 328)
Zvolení členové zastupitelstva:
Marie Sommerová (141) - SNK
Karlík (SNKK)
Martin Šorm (136) - SNKK
Josef Krátký (135) - SNKK
Jan Šimek (132) - SNKK
Jan Tláskal (120) - Sdružení NK pro
Karlík (SNKPK)
Tomáš Tesner (118) - SNKPK
Monika Žitková (116) - SNKPK

ČERNOŠICE
Počet členů zastupitelstva: 21
Volební účast 69,02 % (3 277 voli-
čů z 4 748)
Zvolení členové zastupitelstva:
Daniela Göttelová (1848) - Věci čer-
nošické (VČ)
Filip Kořínek (1839) - VČ
Tomáš Hlaváček (1744) - VČ
Lenka Kalousková (1703) - VČ
Milena Paříková (1625) - VČ
Pavel Tichý (1624) - VČ
Karel Müller (1622) - VČ
Martin Stádník (1579) - VČ
Tomáš Kratochvíl (1564) - VČ
David Hendrych (1550) - VČ
Petr Zmatlík (1523) - VČ
Josef Kraus (1514) - VČ
Šimon Hradílek (783) - Nezávislí
pro Černošice (NPČ)
David Otava (643) - NPČ
Tomáš Prskavec (633) - Hnutí na
podporu dobrovolných hasičů (HPH)
Dalibor Ticháček (608) - NPČ
Helena Langšádlová (498) - TOP 09
Petr Wolf (470) - TOP 09
Michal Strejček (358) - Volba pro
město
Milada Mašatová (306) - Sdružení
pro nezávislé kandidáty a ČSSD
Veronika Goldová (235) - ODS

ZADNÍ TŘEBAŇ
Počet členů zastupitelstva: 9
Volební účast 68,73 % (389 voličů
z 566)
Zvolení členové zastupitelstva:
Jiří Petříš (236) – SALTO
Lucie Paličková (187) – SALTO
Jan Hovorka (174) – SALTO
Jiří Nikodým (167) – Dobrovolní
hasiči (DH)
Stanislav Balíček (164) – SALTO
Hana Tučková (163) – Za Třebaň
krásnější (ZTK)

Miroslav Hejlek (140) – DH
Miroslav Hejlek (136) – ZTK
Kamil Jaroš (132) – ZTK

ŘEVNICE
Počet členů zastupitelstva: 15
Volební účast 59,31 % (1 497 voli-
čů z 2 524)
Zvolení členové zastupitelstva:
Libor Kvasnička (543) – Pro Řevnice
Petr Knýbel (479) – Pro Řevnice
Roman Tichý (451) – Pro Řevnice
Josef Beneš (444) – Pro Řevnice

Jiří Drvota (440) – ODS
Jaroslava Dercová (366) - TOP 09
Jiří Buchal ml. (360) – Občané Řev-
nic pro změnu (OŘZ)
Martin Sudek (352) – ODS
Petr Kozák (343) – ODS
Petr Zavadil (328) – TOP 09
Jan Hruška (327) – OŘZ
Terezie Červená (313) – TOP 09
Tomáš Hromádka (288) – Naše Řevnice
Tomáš Smrčka (277) – Naše Řevnice
Jan Hartman (267) – OŘZ

Naše noviny vydaly
speciální volební číslo
Poberouní - Výsledky komunál-
ních a senátních voleb v našem
kraji i komentáře zainteresova-
ných mohli najít zájemci v mimo-
řádném čísle Našich novin.
Světlo světa spatřilo krátce po spo-
čítání volebních výsledků - na ně-
kterých stáncích bylo k mání hned v
neděli 17. října, na většině ostatních
v pondělí 18. 10. brzy ráno. O spe-
ciální číslo, jež vyšlo nákladem 700
kusů, byl mimořádný zájem, na
mnoha místech bylo vyprodáno bě-
hem jednoho či dvou dnů a museli
jsme dodávat další výtisky. Pokud
byste měli ještě o volební číslo NN
zájem, kontaktujte redakci.       (mif)

Černošice - S číslem 8 šli do komu-
nálního »boje« Nezávislí pro Čer-
nošice. Na druhé příčce Ing. David
OTAVA (32) ekonom, manažer da-
ňového oddělení poradenské spo-
lečnosti. Jak to dopadlo? Uspěl!
Vaše občanské uskupení - ač ze
všech, co v Černošicích kandidova-
la, nejmladší - získalo v zastupitel-
stvu tři křesla. Je to úspěch?
Samozřejmě. Zisk tří křesel považu-
jeme za úspěch. 
Z kritizované radnice zmizel staros-
ta, zástupce… Otevřel se skutečně
prostor novým lidem?
Jsem upřímně přesvědčen, že ano.   

Většinu (12) křesel mají Věci černo-
šické, pak vy (3). Budete mít prostor
pro své názory?
Věci černošické považuji za otevřené
korektní sdružení ochotné spolupra-
covat s ostatními při řešení problé-
mů města. Naše programy jsou po-
dobné, a já předpokládám, že s námi
budou jednat. V tom případě budeme
rádi spolupracovat. 
Černošice znáte, bydlíte tu odmala,
co teď potřebují?
Ze všeho nejvíce asi obnovit důvěru
občanů ve vedení města, konsolido-
vat rozpočet a budovat infrastruktu-
ru.            Michaela ŠMERGLOVÁ

VÍTĚZ. Největší počet hlasů od řevnických voličů získal lídr sdružení Pro
Řevnice Libor Kvasnička. Foto ARCHIV
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Poslední výstava ve skaleckém klášteře
DO KONCE ŘÍJNA SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT DŘEVĚNÉ SOCHY JIŘÍHO VAŇKA A OBRAZY PAVLY VAŇKOVÉ
V sále kláštera na Skalce nad Mníš-
kem pod Brdy byla zahájena poslední
letošní výstava – expozice dřevěných
soch Jiřího Vaňka a obrazů Pavly
Vaňkové. K příjemné náladě na verni-
sáži přispělo krásné počasí i vystoupe-
ní klarinetisty Jana Ludvíčka.

Hned při vstupu do sálu upoutá roz-
měrný Vaňkův Vynález zkázy, vytvoře-
ný speciálně pro prostor kláštera na
Skalce.  Kromě desítky soch vystavuje
výtvarník  i několik obrazů-básní, jež
byly ve větší míře zastoupeny na jeho
poslední, pražské výstavě.
Pavla Vaňková se představuje jednak
rozměrnými abstraktními plátny jas-
ných barev, jednak obrazy vytvořený-
mi technikou, kterou pracuje přibližně
rok.  Jedná se o díla haptická, tzn. ur-
čená pro vnímání hmatem. Sádrovými

reliéfy vloženými do rámu jde Pavla
Vaňková vstříc těm z nás, kdo jsou
ochuzeni o zrak a mohou tak díla vní-
mat dotykem. Obrazy jsou proto dopl-
něny popisky v Braillově písmu.
Jiří a Pavla Vaňkovi se dlouhodobě
věnují práci pro nevidomé. Jiří, který
je rovněž známým a vyhledávaným
uměleckým restaurátorem,  uskutečnil
jako pořadatel řadu expozic nevido-
mých umělců ve své pražské galerii
Oliva, nyní na tuto tradici navazuje v
další pražské galerii Brumlovka.  Jeho

dcera Pavla pracuje v občanském sd-
ružení Okamžik, kde má na starosti
kulturní aktivity pro nevidomé a hlu-
choslepé klienty. 
Expozice potrvá do 31. října a je otev-
řena v sobotu, neděli a svátek od 10
do 17 hodin, ve všední dny kromě pon-
dělí na požádání u správce barokního
areálu Skalka. Dobrovolné vstupné z
výstavy je určeno na opravy areálu
Skalka. Jarmila BALKOVÁ, 

Mníšek pod Brdy

Klub zpestřuje program
řevnické »lidušky«
Řevnice – Před dvěma lety byl v
řevnické Základní umělecké škole
založen jako občanské sdružení
Klub při ZUŠ. Chce podporovat
děti ze ZUŠ po stránce materiální i
rozvoj jejich nadání. 
Činnost Klubu už je vidět – díky jeho
přispění mohla být pořízena velká zr-
cadla do tanečního sálu v Zámečku,
kde ZUŠ sídlí, Klub tady provozuje
taneční kroužek pro děti od 4 let a
také finančně přispívá na občerstvení
při vánočních vystoupeních a na Mi-
kulášské besídce. Členem Klubu
může být kdokoliv, stačí vyplnit při-
hlášku a zaplatit členský příspěvek
50 Kč na rok (za celou rodinu). Klub
uvítá jakoukoliv finanční pomoc či
aktivní pomoc rodičů, např. při pořá-
dání různých akcí. Více informací je
na www.zus-revnice.cz, kde najdete
přihlášku i číslo účtu Klubu.       (lup)

Lesní divadlo je připraveno k zimnímu spánku
Řevnice – Lesní divadlo - stánek divadelního umění řevnických ochot-
níků, ale i pozvaných profesionálů, je nachystán na zimní spánek.
Členové řevnického ochotnického sdružení na tradiční posezonní brigádě
uklidili, odnesli lavice, odvezli dražší techniku i kulisy a areál celkově při-
pravili na zimní spánek. Teď se jejich tvůrčí aktivity přesunou do teplejších
míst – do řevnického kina a Divadelního klubu v Zámečku. (šm)

Kavárna bude hostit Lidi nové doby kamenné
Řevnice - Už jste byli v Papui, Nové Guinei? Pokud ne a lákají vás exo-
tické dálky, máte možnost se o nich dozvědět alespoň prostřednictvím
besedy Lidé nové doby kamenné, která se uskuteční 3. listopadu v řev-
nické kavárně Modrý domeček.
„Přednášející cestovatel, sochař a loutkář Jan Vaněk se s návštěvníky podělí
o unikátní záběry a zážitky ze světa nedotčeného civilizací,“ uvedla Šárka
Hašková z občanského sdružení Náruč s tím, že Vaněk dlouhou dobu žil na
ostrově Papua, Nová Guinea a sdílel s místními obyvateli jejich přírodní
způsob bytí. Beseda spojená s projekcí fotografií začíná v 19.00, za vstup
zaplatíte 60 korun. (mif)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
30. 10. 18.00 SHREK: ZVONEC A
KONEC
6. 11. 18.00 KARATE KID

KINO ŘEVNICE
27. 10. 20.00 VŠICHNI MOŽNÍ SBĚ-
RAČI A JÁ
29. 10. 20.00 SAMA V AFRICE
30. 10. 16.00 ČARODĚJŮV UČEŇ
30. 10. 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
3. 11. 20.00 MUZIKA
5. 11. 20.00 COCO CHANEL
6. 11. 16.00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
6. 11. 20:00 BAARIA

KINO MÍR BEROUN
26. - 27. 10. 17.30 (St 18.30) OKO VE ZDI
26. 10. 20.00 BUNNY A BÝK
28. 10. - 31. 10. 15.30 SHREK: ZVONEC
A KONEC 3D
28. 10. 18.30 BASTARDI + beseda s tvůrci
29. 10. - 1. 11. 18.30 (Pá 17.30, So 17.30 a
20.00) BASTARDI
29. 10. 20.00 SERIÓZNÍ MUŽ
2. 11. - 4. 11. 17.30 JÍST, MEDITOVAT,
MILOVAT
2. 11. 20.00 SUBMARINO
3. 11. 20.00 UNAVENI SLUNCEM 2:
EXODUS
4. 11. 15.15 NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
4. 11. - 10. 11. 17.30 (Čt 20.15, Po+St 17.30
A 20.15) OBČANSKÝ PRŮKAZ
5. 11. - 7. 11. 20.15 REJKJAVÍK
6. 11. - 7. 11. 15.30 LEGENDA O SOVÍCH
STRÁŽCÍCH 3D
8. 11. 13.45 ASTRO BOY
9. 11. 20.15 HLUBOKÝ SPÁNEK

CLUB KINO ČERNOŠICE
26. 10. 20.00 DOORS - WHEN YOU_RE
STRANGE
31. 10. 16.00 ZVÍŘE
2. 11. 20.00 NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
7. 11. 16.00 BIG LEBOWSKI
9. 11. 20.00 (K)LAMAČ SRDCÍ

KINO RADOTÍN
29. 10. 19.00 CESTA DOMŮ
30. 10. 17.00 a 19.30 UŽÍVEJ SI, CO
TO JDE
31. 10. 15.00 BUDULÍNEK
31. 10. 17.00 a 19.30 TRIK
5. 11. 17.00 a 19.30 (K)LAMAČ SRDCÍ
6. 11. 17.00 a 19.30 LET'S DANCE 3
7. 11. 15.00 RÉZI, BROK A OSTATNÍ
7. 11. 17.00 a 19.30 SINGLE MAN

SOCHY A OBRAZY. Unikátní dřevěné sochy a obrazy jsou k vidění na posled-
ní letošní výstavě v klášteře Skalka nad Mníškem.     Foto Jarmila BALKOVÁ

STAŠOVÁ V BEROUNĚ. Divadelní hru Drobečky z perníku v hlavní roli se
Simonou Stašovou můžete  zhlédnout 8. listopadu od 19.30 ve Společenském
domě Plzeňka Beroun.       Text a foto Miloš KEBRLE

Tipy NN
* Den Středočeského kraje pořádá
28. 10. od 10.00 do 17.00 Muzeum
Českého krasu Beroun. Zpřístupněny
budou veškeré expozice i výstavy. V
Jenštejnském domě je připraven do-
provodný program Umění loupeže,
loupeže umění i přednáška Lupiči a
podvodníci.              David PALIVEC
* Taneční párty v režii DJ. Bundy a
DJ. Vódi se koná 29. 10. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Vstupné 50
Kč. Michal STREJČEK
* Den naší dráhy - Tradiční slav-
nost u příležitosti zakončení 13. se-
zony v Solvayových lomech nedale-
ko Bubovic se uskuteční 30. 10.
Celý den budou k vidění dunící lo-
komotivy a jiné stroje.                 (pef)
* Belgická kapela Crimson Falls
zahraje 30. 10. od 20.30 v černošic-
kém Clubu Kino. Vstup 90 Kč. (mis)
* Americké Rudy Linka Trio zahraje
1. 11. od 19.30 v sále České pojišťov-
ny Beroun.               Miloš KEBRLE
* Kytarista Lubomír Brabec a violis-
ta Lubomír Malý koncertují v rámci
festivalu Talichův Beroun 2. 11. od
19.30 v sále berounské České pojiš-
ťovny. O týden později, 9. 11. od
19.30 na stejném místě zahraje České
noneto. (mif)
* Stabat Mate G. B. Pergolesiho za-
zní 3. 11. od 19.30 v kapli sv. Judy
Tadeáše zámku Dobřichovice. (pef)
* Pohádku Bajaja pro malé i velké
sehraje 4. 11. od 17.00 v sále České
pojišťovny Beroun Teátr Víti Marčí-
ka. Miloš KEBRLE 
*  Přednášku s projekcí fotografií a
živou hudbou nazvanou Egypt a
Sýrie - kolébky křesťanství hostí Für-
stův sál v Dobřichovicích 5. 11. od
19.00. Promítány budou fotografie z
cest spisvatelky Hany Blochové, o
orientální hudbu se postará Syřan
Marwan Alsolaiman.                     (pef)
* DJ. Kali Moocho and his helpers
budou hrát na taneční párty v Clubu
Kino Černošice 5. 11. od 20.00. Vs-
tupné 50 Kč.      Michal STREJČEK
* CD pokřtí »nejbrutálnější černo-
šická kapela« SWYV 6. 11. od 19.30
v Clubu Kino. Jako hosté vystoupí
Collapse Beneath It (Metal Hardco-
re) a La Groupe z Rokycan (Hardco-
re). Vstupné 50 Kč. (mis)
* Svátek světel oslaví 10. 11. Klub
Betlém v Lochovicích. Od 16.00 do
18.00 se bude konat Svatomartinský
průvod s lampiony po městečku. (bk)
* Výstavu Lži vepsané v kameni
hostí do 21. 11. Muzeum Českého
krasu Beroun.       (dap)
* Výstava plastik a obrazů  Dagmar
Renertové, uspořádaná u příležitosti
životního jubilea známé řevnické vý-
tvarnice, je v Modrém domečku Řev-
nice k vidění do konce listopadu. (šah)
* Výstava Věry Čiperové Obrázky pro
radost je od 1. do 30.11. instalována v
Městské knihovně Beroun.            (pef)



Všeradičtí vyrazí do Rumunska
V OSMIČLENNÉ PRACOVNÍ SKUPINĚ BUDOU HASIČI I PROJEKTANTI

Všeradice, Gerník - Do partnerské
obce Gerník, která leží v rumun-
ském Banátu, zamíří na konci října
osmičlenná výprava ze Všeradic.
„Program skupiny bude naplněn pra-
cí,“ uvedl vedoucí »expedice«, sta-
rosta Všeradic Bohumil Stibal, s tím,
že čtyři všeradičtí hasiči budou učit
své gernícké kolegy požárnickým do-
vednostem a zprovozní tamní hasič-
skou cisternu. Projektanti zase mají
za úkol zpracovat podklady projekto-

vé dokumentace potřebné k výstavbě
víceúčelového objektu, kde by časem
měla být i expozice Všeradic.  
„Můj úkol nebude nic složitého, pou-
ze ve spolupráci s místním zastupitel-
stvem chceme zpracovat podklady ke
společnému rozvoji naší další spolu-
práce,“ sdělil Stibal. „Dále budeme
pracovat na přípravě dokumentů k

žádostem o evropské dotace, jak v
rámci rumunských, tak i českých
grantových schémat,“ dodal.
Češi do Rumunska vyrazí ve čtvrtek
28. a vrátí se v neděli 31. října. „Pev-
ně věřím, že nalezneme i skulinu pro
společnou zábavu a přivezeme si pří-
jemné zážitky z této cesty,“ uzavřel
starosta Všeradic.  Miloslav FRÝDL

Děkuji všem, kteří přišli volit! 
Tak jako v celé republice, konaly
se i ve Všeradicích volby do obec-
ního zastupitelstva. Chci poděko-
vat občanům za jejich účast, která
vysoce přesáhla celostátní prů-
měr. Dorazilo nás 70,5 %, což do-
kazuje, že naši lidé nejsou lhos-

tejní k tomu, kdo bude vést naši obec v následují-
cím období. Z voleb vzešlo sedmičlenné zastupi-
telstvo ve složení: Jana Brodinová, Miroslava Su-
chá, Roman Špalek, Václav Sedláček, Jiří Ječný,
Jan Tarant, Bohumil Stibal. Funkční složení nové-
ho zastupitelstva bude známo po veřejném zase-
dání, které se uskuteční v listopadu. Věřím, že něk-
teří z těch, kteří nebyli zvoleni za členy zastupitel-
stva, se stanou platnými členy pracovních komisí.
V současné době probíhá příprava programového
plánu zastupitelstva na celé volební období. Jak
vyplývá z jeho bodů, čeká nás do budoucna po-
řádný kus práce, kterou budeme muset vykonat.
Jsem přesvědčen, že se bude do této práce zapo-
jovat stále větší počet vás, občanů. Neboť prací,
kterou v rámci obce odvedeme, zvelebujeme místo
svého bydliště a bydliště našich dětí. Jistě je přá-
ním každého z vás bydlet v obci, která se rozvíjí a
poskytuje co nejširší škálu možností pro spokoje-
ný a klidný rodinný i společenský život. Právě o to
se bude nové zastupitelstvo snažit a věří, že mu
dle svých sil a možností pomůžete předsevzetí spl-
nit.       Bohumil STIBAL, starosta obce Všeradic

Viděl srnu, trefil strom
Vinařice - Dvě srnky vběhly 10.
října večer před auto řidiči na sil-
nici mezi Vinařicemi a Litní.
„Muž nezvládl řízení a narazil čelně
do stromu,“ uvedla mluvčí středočes-
ké záchranky Tereza Janečková s tím,
že ředič z nehody vyvázl pouze s leh-
kým zraněním. „Po vyšetření byl zá-
chrannou službou ponechán na mís-
tě,“ dodala.
Jiný řidič se srazil se srnou 11. 10. na
dálnici u Zdic. Auto skončilo na bo-
ku v příkopu, řidič ani spolujezdec
zranění nebyli. (mif)

Děti zdobily klobouky šípky, šiškami i listím
Na oslavu podzimu jsme si s dětmi uspořádali dopoledne plné parádění, pís-
niček a tanců. Z nasbíraných šípků, šišek, listů, jeřabin i sušených květů si dě-
ti podle své představy nazdobily klobouk donesený z domova. Následovala
módní přehlídka vyrobených modelů. Potlesk byl největší odměnou za odve-
denou práci. Dáša PEŠICOVÁ, Mateřská škola Osov

V galerii se představí
malíř Jiří Kubelka
Vernisáž výstavy akademického ma-
líře Jiřího Kubelky a jeho dcery Zu-
zany s příznačným názvem Poločas
rozpadu se bude konat 31. října od
14.00 v nedávno otevřené všeradické
galerii a muzeu M. D. Rettigové.
Výstava je uspořádána u příležitosti
umělcových 50. narozenin a je zamě-
řena na kresbu, grafiku a malbu. K
vidění budou i skleněné plastiky. Vy-
stavené exponáty si můžete prohléd-
nout do 31. 12., otevřeno je Út - Pá
9.00 - 16.00 a So - Ne  10.00 - 17.00.

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

POUŠTĚLI DRAKY. Slunečné poča-
sí přálo pěknému odpoledni v druži-
ně osovské školy. Na poli za školou
jsme pouštěli draky, ale ne ledajaké -
Včelí medvídky. Vítr nám je unášel až
k Osovci. V létání a »řízení« draků
jsme se vystřídali všichni. 
O odpoledni děti z družiny napsaly: 
Dnes jsme byli na poli pouštět draky.
Bylo to super. Hráli jsme si. 
Sára Slavíková 
Dnes jsme pouštěli draky. Líbilo se
mi to, nejlepší drakiáda. Jára Hurt 
Drakiáda je moc hezká. Chtěla bych
jí zase. Nikola Zadinová    Text a foto

Hana JANDÍKOVÁ, ZŠ Osov

Všeradův kurýr
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TVOŘIVÉ ŽENY. V sobotu 14. října se tvořivé ženy na Vižině po čase opět sešly,
aby si pod vedením Moniky Šebkové něco hezkého upletly z pedigu. Tentokrát
se vyráběly květiny rozličných tvarů.              Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Z podbrdského kraje
* Lampionový průvod se ve Všera-
dicích bude konat 27. 10 od 18.00
hodin, začátek na horní návsi.    (bos)
* Vižinské posvícení se uskuteční
30. října. Od 15.00 je v programu
Drakiáda na hřišti a od 20.00 se koná
Posvícenská zábava s tombolou v sá-
le Europajzlu. Hraje Sortiment, vstup
70 Kč. Jana FIALOVÁ
* V nově založeném klubu Vižiňá-
ček ve Vižině se 12. 10. poprvé sešly
děti. V klubovně místních hasičů si
pod vedením paní  Randákové a Štá-
ralové zacvičily, zahrály hry a vyrá-
běly draky - zápich do květníku.  

Jana FIALOVÁ, Vižina
* 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)
* Čtvrťáci a páťáci osovské školy se
zúčastnili besedy s redaktorkou časo-
pisu pro děti a mládež na téma Jak se
dělá časopis. Děti si zahrály na re-
daktory a každý dostal časopis Ju-
nior.           Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 21/2010 (60)
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Černošice - Každá obec i město má
náves či náměstí. Ne vždy jsou oz-
dobou, někdy naopak. Inspirovali
jsme se Všeradicemi, jejichž staro-
sta před časem prohlásil, že zdejší
náves je nejhorší v okolí, a rozhod-
li se představit návsi a náměstí v
našem kraji. Zároveň jsme vyhlá-
sili soutěž o nejkrásnější/nejoškli-
vější náves či náměstí. Náměty
můžete posílat i vy, nejoriginálněj-
ší nominace oceníme. 
Horní a Dolní Černošice tvořily jed-
nu obec od roku 1864. V roce 1920
byly rozděleny a o 30 let později za-
se sloučeny pod názvem Černošice;
tehdy k nim byly připojeny Dolní
Mokropsy. Protože se město skládá z
několika částí, není tu žádné centrál-
ní náměstí - každá část má zajímavé
místo, kde se scházejí lidé. 
Masopustní náměstí bylo zrekonst-
ruováno i s okolními ulicemi v roce

2005. Je to poklidné místo blízko cy-
klostezky v Mokropsech, kousek od
Berounky. Název dostalo podle toho,

že se na něm koná Mokropeský ma-
sopust. Hostí ovšem i další akce, tře-
ba máje nebo Oktoberfest. Děti z

mateřské školy tu zdobí stromeček –
o adventu vánoční, před Velikonoce-
mi vajíčkový.    

U kostela
V Komenského ulici u kostela Nane-
bevzetí Panny Marie bývala náves.
Uprostřed stojí pomník padlým, lidé
jsou zvyklí chodit sem na Marián-
skou pouť, adventní nebo bleší trhy,
v kostele se konají koncerty. Kostel
je starý, první písemná zmínka po-
chází z roku 1352. Na věži jsou tři
zvony: sv. Rosalie, Marie a Václav.   

Vráž
Náměstí na Vráži je nejnovější částí
Černošic, bylo postaveno nedávno.
Podle mnohých je to pěkné místo,
kde se příjemně prochází i nakupuje.
Najdeme tu mnoho obchodů, restau-
raci, v plánu je pořádání trhů. Cent-
rum bylo navrženo na titul Stavba
roku 2010.        Lucie PALIČKOVÁ

Běleč - Pokračovatelem tradice
předků, kteří v Bělči hospodařili
do roku 1950, je farmář Martin
HOMOLA. I když bylo těžké začí-
nat po devětaosmdesátém znovu,
podařilo se. Zkraje října byl Mar-
tin na Středočeských dožínkách v
Lysé nad Labem oceněn titulem
Zemědělský hospodář Středočes-
kého kraje roku 2010. 
Co na ocenění říkáte? 
Měl jsem velkou radost, samozřej-
mě, i když jde o titul čestný, při kte-
rém se nic nehodnotí, neposuzuje.
Zemědělství ale potřebuje každou
podporu. Lidé na ně zapomínají, be-
rou ho jako jakoukoliv jinou výrobu,
ale ono to tak není. V Bavorsku,
Rakousku či Holandsku jej vnímají
jinak, pozitivněji, než u nás. Čtyřicet
let socialismu se podepsalo nejen na
zemědělství jako takovém, ale zpře-
trhalo také kontinuitu rodinných
hospodářství. Dožínky, zabíjačky,
vše kolem zemědělství se z venkova
vytrácí. 
Kdo vaši farmu na ocenění navrhl? 
Na ocenění nás navrhla regionální
Asociace soukromých zemědělců,

konkrétně předseda této nevládní or-
ganizace, poradce ministra zeměděl-
ství ing. Josef Stehlík z Chodouně.
Provozujete automat na mléko v Le-
tech. Je o mléko z mlékomatu zájem?
Jsme spokojeni. Zájem kolísá, ale
celkově prodej stoupá. Je znát, když
lidé jezdí na víkend a chtějí si dát ně-
co výjimečného. Plnotučné nepaste-
rované mléko z kraje kolem Be-
rounky je přesně to, co hledají. 
Prodáváte mléko i přímo na farmě? 
Ano, na farmě prodáváme každý den
čerstvé mléko od našich kraviček. Je
to velká atrakce pro rodiny s malými
dětmi. Nejsou to alpské Milky, ale
výjimečné jsou. Snažíme se zákazní-
kům nabídnout i produkty spřízně-
ných farem, třeba zelí, cibuli nebo
brambory. 
Kdo vám s farmou pomáhá? 
O farmu se stará celá rodina, pomá-
hají děti i rodiče, máme zaměstnan-
ce. Směřování podniku, jeho cíle má-
me na starosti s manželkou. Uvažu-
jeme o dalším mlékomatu, ale také o
zpracování mléka na sýr, tvaroh či
jogurt. Uvidíme, co vyhraje, vše se
stíhat nedá.         Petra FRÝDLOVÁ

Naše kravičky nejsou alpské Milky...
FARMÁŘ MARTIN HOMOLA Z BĚLČE BYL OCENĚN TITULEM ZEMĚDĚLSKÝ HOSPODÁŘ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

První recept dorazil z Vižiny, na dýňový džus
NA CENY OD REDAKCE SE MOHOU TĚŠIT JANA FIALOVÁ, LUBOŠ DUPAČ A PAVLA ŠPALKOVÁ

Zadní Třebaň - V minulém čísle NN jsme otisk-
li reportáž z dýňové farmy v obci Bykoš. Zá-
roveň jsme vyzvali čtenáře, aby nám poslali své
recepty na dýňové speciality. Třem nejrychlej-
ším jsme slíbili cenu. První doputoval recept od
Jany Fialové z Vižiny, druhý od Pavly Špalkové
z Nesvačil a třetí od  Luboše Dupače z téže ves-
nice. Všechny čtenářské recepty postupně
otiskneme, ceny vítězům dopravíme.           (mif)

DŽUS  Z DÝNĚ 
Suroviny: 3 kg dýně (oloupané, zbavené dužiny,
nakrájené na kostičky),  2,5 l vody, 1,2 kg citronu,
3 lžíce kyseliny citronové, 1 citronová št'áva
Ovocit 
Postup: Dýni s vodou, cukrem a kyselinou nechá-
me máčet 24 hodin. Druhý den přidáme 2 citrony
i s kůrou, vše svaříme doměkka a vychladlé roz-
mixujeme. Tuto směs rozmícháme v 10 l vody, ještě
ochutíme citronovou sťávou (Ovocit) a šťávou ze 3
citronů.Přecedíme přes síto a plníme do lahví. 

Jana FIALOVÁ, Vižina

DÝŇOVÝ TVAROHOVÝ KOLÁČ 
Suroviny: 200 g sušenek (např. Dobré časy Na-
tural, Karob nebo Kakao), 500 g měkkého bio tva-
rohu, 200 g bio ricotty (kdo si troufá, použije kozí
tvaroh - je to vážně dobré!), 200 g očištěné dýně
Hokkaidó, 160 g třtinového cukru nebo 200 g si-
rupu (rýžový, kukuřičný, ječný, kamutový) - v tom
případě přidáme ještě 2 lžíce kukuřičného škrobu,
kuzu nebo vanilkový pudink,1 balíček bio vanil-
kového cukru, 60 g bio másla nebo bio margarínu,
2 vejce od šťastné slepice, lžíce skořice, lžička soli 
Postup: Dýni omyjte, nakrájejte (nepokoušejte se
Hokkaidó loupat, nejde to a není to nutné) a po-
duste v troše vody. Slijte vodu, rozmixujte a vznik-
lé pyré vychlaďte. Sušenky zabalte do mikroteno-
vého sáčku, rozdrťte válečkem, smíchejte s rozpuš-
těným máslem a rozprostřete na dno dortové for-
my. Tvaroh, ricottu, vejce a cukr smíchejte. Při-
dejte dýňové pyré, sůl a skořici, důkladně promí-
chejte a vlijte do formy. Pečte v troubě předehřáté
na 180°C (v horkovzdušné 160°C) asi 1 hodinu.

Pavla ŠPALKOVÁ, Nesvačily

ČERNOŠICE. Moderní náměstí na černošické Vráži. Foto ARCHIV

MARTIN HOMOLA. Bělečský farmář Martin Homola s rodinou a částí stá-
da svých »výjimečných« krav. Foto ARCHIV

S dýněmi si »vyhrají« nejen dospělí. Na Havel-
ském posvícení v Zadní Třebani se při jejich dla-
bání vyřádily děti. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Která náves či náměstí v našem kraji je nejhezčí?
NN VYHLÁSILY NOVOU SOUTĚŽ, NÁMĚTY A NÁZORY NÁM MŮŽETE POSÍLAT TAKÉ VY - 9)



Hračky končí poházené v domku…
HERNA V OBECNÍM SÁLE NEBÝVÁ PO SOUKROMÝCH AKCÍCH V NEJLEPŠÍM STAVU
Letovský Obecní sál U Kafků již přes
rok poskytuje zázemí rodinnému
centru Leťánek. Jeho jižní část se pře-
měnila v hernu pro děti od nejmenší-
ho věku a rodinnému centru se jej po-
dařilo velmi pěkně zařídit. Kromě
jiného poskytuje příchozím bohatý
výběr hraček. A jsme u jádra věci. 
Každá hračka má po skončení návš-
těvy dětí zase najít své místo, kam
patří. Pokud se jedná o dobu, kdy do
herny v jejích otevíracích hodinách
přijdou maminky s dětmi nebo si tam

hrají sourozenci dětí, které cvičí jógu
či výtvarničí, pak s pořádkem nebývá
problém. Jiné to však je, pokud je
obecní sál pronajmut na soukromou
akci. Pak je logicky pronajmuta i her-
na, která po skončení takových akcí
nebývá v nejlepším stavu. Často jsou
i některé hračky zničené. 
Podobné je to na hřišti v ulici Na Vr-
ších. Domeček u pískoviště slouží ja-
ko úschovna pro hračky, ale často
připomíná skladiště. Hračky sice ne-
zůstávají na pískovišti, ale skončí bez

ladu a skladu v domku. Pak přijdou
další děti, které tím, že si doslova
prošlapou cestu k vytoužené hračce,
nechají za sebou polámaná autíčka,
bábovky, lopatky...
Není to škoda? Je to sice majetek
veřejný, ale pořád slouží a může dál
sloužit našim dětem. Tak bychom je
měli naučit, že po hraní přichází úk-
lid a pořádek dělá přátele. 

Barbora TESAŘOVÁ, Lety 

Nový starosta Letů
bude zvolen 9. listopadu

Vážení čtenáři! Nachá-
zíme se v období povo-
lebním a vyjednávacím.
Na radnicích se dojed-
návají koalice a budou-
cí starostové. Po několi-
ka letech i v naší obci.
Víte, jak to dopadlo, a
tušíte, jaké bude složení
vaší budoucí radnice. V
úterý 9. listopadu se v

naší obci uskuteční volba starosty a dal-
ších představitelů naší obce. To vše je teď
na sedmi lidech vámi zvolených. To vše teď
určí směřování naší obce dále. Já věřím,
že to bude dobré a nové složení naší rad-
nice se toho ujme opravdu zodpovědně.
Nebudu hodnotit výsledky voleb, to ani ne-
umím a nechci. Věřím,že to bude lepší, tak,
jak to bylo napsáno ve všech předvoleb-
ních programech. Těším se, že nás nově
zvolení příjemně překvapí.
Novou tvář bude mít i Dolní Poberouní.
Skupina bývalých starostů udělala pro ten-
to region opravdu mnoho. Doufám, že no-
vá generace bude lepší a udělá ještě víc. 
A co dál? Já osobně všem děkuji za pod-
poru a doufám, že v naší obci vše bude po-
kračovat tak, jak si představujete. Všem
děkuje         Jiří HUDEČEK, starosta Letů

CHRDLE ZVE DO ASIE. Cestova-
telskou besedu na téma Čína - Ko-
rea - Japonsko: Země podobné, av-
šak rozdílné pořádá 1. listopadu od
18.45 letovské rodinné centrum Le-
ťánek. Večerem vás provede místní
cestovatel Doc. Dr. Petr Chrdle,
CSc (na snímku). Po stručném se-
známení se s těmito východoasijský-
mi zeměmi s důrazem na rozdíly me-
zi nimi v náboženství, písmu, kultu-
ře i zvycích, se v druhé části pod-
robněji podíváme do Japonska.
Ukážeme si bývalá hlavní města
Nara, Kjóto, Kamakura, Tókjó (To-
kio), několik národních parků a za-
hrad, šintoistických center i snímky
z výstupu na vrchol svaté hory Fud-
ži. (bt)      Foto ARCHIV

Letovský zpravodaj
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Předvánoční nákupy mnohé z nás za-
vedou do Německa, možná už plánu-
jeme dovolenou v italských Alpách
nebo maminky na mateřské potřebují
udržet svoji angličtinu na takové
úrovni, aby po návratu do zaměstná-
ní, kde je angličtina firemním komu-
nikačním jazykem, nebyly překvape-
ny ztrátou slovníku. 
Příjemné prostředí letovské knihovny
je jako stvořené pro setkávání se, pro
debaty, přednášky i jen »poklábose-
ní«. To vše nejen v jazyce českém.
Pro toho, kdo se chce naučit cizí ja-
zyk a udržet si ho v paměti, je nejdů-
ležitější ho používat, povídat si s lid-
mi, číst si - zprávy, články i knihy.
Právě spojení vhodného místa, příle-
žitosti si povídat s anglicky mluvícími
sousedy nebo lidmi, kteří dlouhý čas
pobývali v zahraničí, nabízí rodinné
centrum Leťánek v dopoledních kur-

zech pro dospělé. Úterní dopoledne
je věnované němčině, pondělí a čtvrt-
ky italštině a středy angličtině. 

Barbora TESAŘOVÁ, RC Leťánek

Martin do Letů dorazí
v sobotu 13. listopadu
Lety - Vyhlášené Svatomartinské
posvícení se letos v Letech bude ko-
nat v sobotu 13. listopadu.
Na letovské návsi budou připraveny
zabíjačkové pochoutky, posvícenské
koláče i jiné dobroty. Zahraje několik
dechovek a staropražská kapela Tře-
husk, děti i dospělí se mohou těšit na
oblíbené soutěže. Vrcholem progra-
mu bude příjezd Martina na (snad)
bílém koni a následné předání Ceny
Našich novin určené lidem, kteří ne-
zištně pracují pro náš kraj.           (mif)

ZMĚNIL DRES I DISCIPLINU. Horské terény i kolo za závody na silnicích vy-
měnil letovský cyklista Jiří Hudeček mladší. V nové sezoně bude hájit barvy
hradeckého profesionálního týmu PSK Whirlpool Author. (mif)  Foto ARCHIV

Aktuální informace o dění v Letech 21/2010 (4)

Přijďte si procvičit cizí jazyk!
RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK POŘÁDÁ DOPOLEDNÍ KURZY
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Stalo se jednoho říjnového, překrás-
ně zbarveného podzimního dne. V
jižních Čechách na samotě Houpací
kůň pojmul Řevničan, lídr skupin
Holomráz, Cluaran a bývalý člen
dětské kapely Notičky Bořivoj Led-
vinka za ženu Julii Nádvorníkovou. 
Příjezd snoubenců zprostředkovalo
osmičlenné psí spřežení. V pravé po-
ledne se pak konal obřad v altánku
obklopeném přírodou. Snoubence
oddal starosta z Plané nad  Lužnicí.
Poté Bořek musel splnit několik
úkolů od Notiček, aby prokázal, že

je hoden nevěsty. Nejdřív měl vypít
modrý nápoj, a to proto, že kdysi  na
soustředění obarvil malým dětem pi-
tí nazeleno. Dále pak musel sníst no-

ty - jako vzpomínku na vlastní počí-
nání, vyhrát souboj mečem, převést
ženu přes šňůru s prádlem s železnou
koulí na noze aj. Následně  se všich-

ni vydali k umělému rybníčku a
loučce, kde se odehrávalo fotografo-
vání a pak i předávání darů. Hostina
pro rodinu by připravena ve stodole,
ostatní měli raut ve sklípku. Zahrály
Notičky i zábavová kapela Galaxie,
kde vystupovala zpěvačka a učitelka
zpěvu pí Girretová, která si s  novo-
manželkou Julií nakonec zahrála tři 
písně. Samozřejmě nechyběl ani
únos nevěsty.  Štastným novomanže-
lům přejeme čisté a rovné cesty!
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Anna LEDVINKOVÁ, Řevnice

Prodáváme:
KONZUMNÍ BRAMBORY k zimnímu uskladnění,

odrůda Milva (salátové, žlutomasé). 1 kg za 9 Kč.

VYTŘÍDĚNÉ BRAMBORY (malé, velké poškozené),

stejná odrůda, vhodné pro domácí zvířectvo. 1 kg za 1 Kč.

Konvalinkovi, U Kapličky 34, Hlásná Třebaň,
mobil : 604 992 420

V CHOMOUTU. Novomanželé Ledvinkovi. Foto Pavla PETROVÁ

Snoubence přivezlo psí spřežení
LÍDR KAPEL HOLOMRÁZ A CLUARAN, ŘEVNIČAN BOŘEK LEDVINKA, SE ŽENIL NA JIHOČESKÉ SAMOTĚ HOUPACÍ KŮŇ

Anděl pasuje děti 
na princezny a rytíře...
Neobvyklý zážitek vás, a především
vaše ratolesti, čeká na zámku v Mníš-
ku pod Brdy. Anděl tu pasuje děti do
šlechtického stavu.
Na prohlídkách S andělem jsou hol-
čičky pasovány na princezny ze zám-
ku Mníšku a kluci odcházejí s titulem
rytíři ze zámku Mníšku. Podvečerní a
večerní prohlídka je určena rodinám
s dětmi a do konce roku si ji můžete
užít ještě dvakrát - v sobotu 13. listo-
padu a 11. prosince.
Stmívá se. Zámecká brána by se měla
pomalu zavírat, provoz utichat. Přís-
tupový most mníšeckého zámku je os-
větlen pochodněmi. Slavnostně nasví-
cené je také nádvoří a Arkáda zámku.
Co se to chystá?
Prohlídka, z níž si děti odnesou zážit-
ky i dárečky. Jejím základem je kou-
zelné setkání s Andělem Serváce En-
gela z Engelsflussu. Servác byl zakla-
datelem zámku a mecenášem mníšec-
kého panství v polovině 17. století.
Jmenoval se Engel, česky anděl, a ja-
ko anděl se choval. Platil za poddané
daně, opravoval jim domy, plnil sýp-
ky. Byl věřící a jako poctu Svaté tro-
jici nechal na zámku postavit tři věže.
Nebo tu čtvrtou věž odnesl čert, jak
praví pověst...? To je jedna ze záhad,
o které si budeme vyprávět. Servácův
anděl na vás čeká v kapli, která má
nádhernou barokní výzdobu. Nebude-
me se ale zaměřovat jen na krásu in-
teriérů a předmětů. Hlavně si budeme
povídat o krásné duši Servácově. 
Děti, anděl vám přinese nebeské po-
selství a budete slavnostně pasováni
do šlechtického stavu. Na památku
dostanete dáreček a projdete se poko-
ji s lucernami. Na Arkádě možná za-
hlédnete Bílou paní nebo čertíka Br-
díka, který v ruce drží čtvrtou věž... 

Jana DIGRINOVÁ, Mníšek pod Brdy

Pozor, varují policisté,
kdosi chce trávit psy!
Ojedinělý případ řešili v minulých
dnech berounští policisté. Majitelka
psa z ulice Na Vinici si při venčení
svého čtyřnohého miláčka všimla, že
pes na travnatém ostrůvku mezi
chodníkem a silnicí nalezl kousek sa-
lámu. Všimla si, že do něj byly zastr-
čeny modré granule. Veterinář nás-
ledně zjistil, že se jednalo o granule
na hubení škůdců. Podobná uzenina
byla na stejném místě nalezena i v
předchozích dnech.
Policie o tomto případu informovala i
městské strážníky. Majitelé psů, a ne-
jen v Berouně, by proto podle velitele
strážníků Pavla Nováka měli být ost-
ražití. V případě, že na ulici najdou
podezřelou potravinu, měli by o tom
policii ihned informovat.   

Pavla ŠVÉDOVÁ, MěÚ Beroun
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Policie: „Anička“ může zmizet i u nás!
POLICISTÉ ROZESLALI DOPISY DO ŠKOL, V NICHŽ VARUJÍ DĚTI PŘED SETKÁNÍM S CIZÍMI LIDMI

Poberouní - Pozor! To, co se stalo v
pražské Tróji Aničce Janatkové,
může se stát komukoliv i v Pobe-
rouní. V tomto duchu se nese nalé-
havé varování, které policie roze-
slala školám v našem kraji.
Anička Janatková. Jméno, které zná
celé republika. Smutný případ deví-
tileté školačky z pražské Tróje, po
které už mnoho dní bezvýsledně pát-
rá policie, poznamenal nyní dění i  v
našem kraji. Policisté oslovili do-
pisem vedení škol na Berounsku.
„V souvislosti s nedávným zmize-
ním devítileté školačky v Praze,  po-
kládáme za nutné informovat všech-
ny pedagogické pracovníky v našem

regionu, aby poučili žáky základních
škol a jejich rodiče, aby při cestě do
školy a domů nekomunikovali s ci-
zími lidmi,“ sděluje tisková mluvčí
berounských policistů Marcela Pu-
čelíková. „V případě, že budou oslo-
veni cizí osobou, která jim bude co-
koli nabízet, nebo je lákat, že je dop-
rovodí domů, ať v žádném případě s
touto osobou nemluví a vyhledají ji-
nou dospělou osobu, které tuto sku-
tečnost sdělí,“ píše typickou policej-

ní mluvou Pučelíková a dodává: „Zá-
roveň upozorňujeme, aby si děti při
cestě do školy a domů vybíraly tako-
vá místa, kde je větší pohyb lidí a ne-
pohybovaly se na opuštěných mís-
tech.“ Policisté zároveň žádají, aby
podezřelé jednání pedagogové, pří-
padně i děti, hlásili na linku 158.
V řevnické škole učitelé varovali
školáky, aby nikam nechodili s cizí-
mi lidmi a byli opatrní. „Taky nám
paní učitelka říkala, že nemáme cho-

dit večer sami a máme se vyhýbat
nebezpečným místům,“ řekla dívka z
páté třídy. Poučeni byli školáci v Lit-
ni. „Třídní učitelé probrali s žáky ri-
zikové situace, jež mohou nastat, a
připomněli jim, jak se v takových
případech mají chovat a kde hledat
pomoc,“ uvedla ředitelka Věra Hor-
ká.       MiloslavFRÝDL, (lup, ema)

Obchod s kradenými měděnými okapy, trubkami, parapety a jiným  podob-
ným artiklem vesele kvete. O tom se mohli přesvědčit zaměstnanci Modrého
domečku v Řevnicích. Neznámý pachatel tam druhý říjnový týden doslova
vyrval měděný parapet u okna, které vede přímo na náměstí. Jak povídala
paní, která šla kolem, když jsme seděli na čaji před domečkem: „Středověk
měl něco do sebe, ty tělesný tresty se neměly rušit, takovejch pěknejch pár
ran holí... Dneska takovej zloděj dostane podmínku a ještě se Vám vysměje! 

Text a foto Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Záchranka přijela brzy,
ale muži už nepomohla
Liteň – Během uplynulých 14 dnů
ošetřovali záchranáři z Řevnic ně-
kolik vážných případů interního
charakteru - mozkové příhody, em-
bolie a infarkty. „Některé skončily
smrtí hned na místě, i když jsme
pacientům poskytli nejlepší péči,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. 
Jeden takový smutný příběh se ode-
hrál v Litni minulý víkend. Záchran-
ka vyjížděla k muži středního věku,
který měl dušnost, a přestože tam by-
la za 7 minut, muž byl po příjezdu v
bezvědomí. Ani po hodině resuscita-
ce se ho nepodařilo zachránit. „Už
opravdu nešlo nic dělat,“ dodal Bulí-
ček. Podle našich informací nebylo
muži dobře už předešlý den, když byl
volit, ale nechtěl volat lékaře.     (lup)

Černošice – Vážný úraz si způsobil
muž, který nedávno pracoval na
zahradě v Černošicích. Při proře-
závání větví spadl, když s ním
zřejmě praskla větev. 
„Pacient si vážně poranil nohu, ruku
a záda. Převáželi jsme ho na trauma-
tologii do pražského Motola,“ sdělil
šéf řevnické záchranky Bořek
Bulíček. 
Podle něj záchranka v poslední době

velice často využívá pomoc profesi-
onálních (hlavně řevnických) hasičů,
zejména když pacienti bývají v ne-
přístupných místech – v domech,
kde je točité schodiště, na úzkých
schodištích ve sklepech a také při
transportu pacientů s nestandardní
hmotností, kdy je potřeba více lidí,
aby pacienta dostali do sanitky. U
případů pomáhá také policie z Čer-
nošic. Lucie PALIČKOVÁ

Zloděj vyrval parapet u Modrého domečku

Pod mužem praskla větev
ZÁHRANÁŘI ČASTO VYUŽÍVAJÍ POMOCI HASIČŮ

ŠACHY PRO KNIHU REKORDŮ. Největší a nejtěžší šachy na světě nesou-
cí znaky obcí Karlštejnska jsou vystaveny do konce října v Lanovém centru
Ořech, kde i vznikaly. V den státního svátku 28. 10. budou ve 14.00 proto-
kolárně přeměřeny a slavnostně zápsány do knihy rekordů. O půl hodiny
později pak bude na stejném místě pokřtěno DVD Krajinou Karla IV., které
mapuje zajímavá místa a akce našeho kraje.          Text a foto NN M. FRÝDL

Hyeny ve Svinařích
ožebračily stařenku
Svinaře - Do domku špatně slyšící
i vidící seniorky ve Svinařích se
14.října mezi 14.30 a 15.30 hodin
vetřeli dva muži, kteří staré dámě
zcizili ze šuplíku 3 000 korun. 
Poté prohledali ložnici, kde měla
paní (1928) v posteli pod slamníkem
dvě obálky s dvaceti tisíci. Zloději
využili toho, že majitelka domu byla
na dvorku, a objekt byl otevřený. S
lupiči se dokonce potkala na chod-
bě, když se vracela do domu! Vzhle-
dem se svému handicapu viděla jen
dvě siluety, které údajně říkaly něco,
čemu příliš nerozuměla, pak rychle
utekly. (šm)

Násilník ve Třebani
zaútočil na své bližní
Zadní Třebaň - Syna udeřil pěstí
do rtu, dceru strčil tak, že spadla
na zem, manželku uhodil až padla
na zeď… Takhle 19. 10. „rovnal
do latě« své bližní muž ze Zadní
Třebaně. 
Násilník řešil doma brutálně debatu
a žádosti svých ratolestí o odchod z
domova i jejich následné slovní úto-
ky. K podobné situaci v rodině ne-
došlo prvně, ale domácí násilí bylo
policii hlášeno až tentokrát.       (šm)

Turisté uklidili hřbitov
Zadní Třebaň – Na předdušičko-
vém úklidu hřbitova v Zadní Tře-
bani se 24. 10. sešli místní turisté.
Posekali trávu, pohrabali listí, proře-
zali křoví, upravili vstup na hřbitov,
i márnici. Po ukrašlovací akci členo-
vé KČT malým občerstvením oslavi-
li příchod podzimu a opodál v příro-
dě vyslechli koncertní novinky Dis-
harmonického dívčího kvintetu Sest-
ry Janáčkovy. (šm)

Obec ozáří lucerničky
Zadní Třebaň – Tradiční podzim-
ní akcí je v Zadní Třebani lucer-
ničkový a lampionový průvod. Ta-
ké letos vás Broučci zvou – sejde-
me se v pátek 5. listopadu v 17 ho-
din u hasičské zbrojnice. 
Až se všichni shromáždíme, vyrazí-
me na krátké putování po vsi. Ces-
tou (nebo na konci cesty...?) možná
potkáme tajemnou bytost, možná na
nás čeká překvapení… Jistá je jedna
věc: Průvod bude, takže světýlka s
sebou! Těšíme se na vás. (lup)

Z našeho kraje
* Prohlídka karlštejnských vinic, sk-
lepů a ochutnávka místních vín se ko-
ná 26. 10. Po ochutnávce si budete
moci koupit karlštejnské víno.    (pef)
* Setkání u pomníku na počest 92.
výročí vzniku ČSR se na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích
koná 27. 10. od 17 hodin.             (pef)
* Slavnostní bohoslužba o svátku
Všech svatých v řevnickém římsko-
katolickém kostele začíná 1. 11. od
18.00 hodin. (pef)
*  Bohoslužby v den památky Všech
věrných zemřelých 2. 11.: 15.00 -
Osov, 16.30 - Všenory, 18.00 -
Řevnice, 18.00 - Karlštejn.          (pef)
* Setkání seniorů a zahrádkářů se
konalo v Hlásné Třebani.. „Přišli si
hlavně popovídat, protože mnozí se
během roku vůbec nevidí,“ řekla Ilo-
na Gartová, tajemnice úřadu, který
setkání organizoval. Pětadvacítka ná-
vštěvníků se dobře najedla a zhlédla
na videu dechovky.                         (šm) 
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malých Clumcem bude přístup-
ná 28. října od 10.00 do 15.00. Ob-
čerstvení je zajištěno přímo ve věži.
Antonín KOTOUČ, Velký Chlumec
* Škodovka a BMW se střetly 16.
října v letovské ulici U viaduktu.
Řevničtí hasiči odtáhli nepojízdná
auta ze silnice. (mif)

* Dvě škodovky se v půli října čelně
srazily na hlavní silnici procházející
Zadní Třebaní. Řidič bílého vozu
směřujícího od Řevnic vjel do proti-
směru.   Text a foto NN M. FRÝDL

*  Řidiče, který nadýchal 0,34 pro-
mile alkoholu, zastavili 19. 10. odpo-
ledne při silniční kontrole u kempu v
Karlštejně policisté. Muž přiznal, že
se předchozího dne veselil do půlno-
ci a dodal: „Dnes jsem si dal v poled-
ne malé pivo, vyprošťováka...“    (šm)
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Přestože v úterý 12. 10. zůstaly dveře liteňské ško-
ly z důvodu vypnutí elektrické energie zavřené, ji-
né se před námi otevíraly. Celý měsíc jsme si se
čtvrťáky v hodinách vlastivědy povídali o Litni i
okolí, a tak jsme se nyní vypravili poznat památky
a zajímavosti obce na vlastní oči.
Nejprve jsme navštívili Muzeum Jarmily Novotné
a Svatopluka Čecha. Zde jsme si zopakovali to, co
již známe, a díky poutavému výkladu paní Králíč-
kové získali i nové informace. Nezapomněli jsme
si připomenout osobnosti spjaté s Litní: O. P. No-
váka, F. J. Řezáče, V. B. Třebízského, S. Čecha, F.
Ženíška a J. Novotnou. Paní Králíčková nás po
prohlídce doprovodila ke kostelu sv. Petra a Pavla,
kde se s námi podělila o další zajímavosti. 
Poté jsme pokračovali Litní k zámku a Čechovně.
Po cestě jsme ve skupinách odpovídali na otázky
paní učitelky. Jestlipak byste věděli, kde byla v
Litni dříve kovárna, kadeřnictví a holičství, pe-
kárna, hostinec, synagoga, pivovar nebo lihovar? 
Obyvatelům Litně již několik let není umožněn
přístup k zámku, Čechovně a zámeckému parku.
Je to velká škoda, neboť historie Litně je bohatá a

děti nemají možnost se s ní zcela seznámit. My ale
měli štěstí. Všiml si nás nový správce zámku a po-
zval nás do těchto pro nás tajemných míst. Poprvé
jsme viděli zblízka zámek a v Čechovně jsme navš-
tívili místnosti, v nichž Jarmila Novotná se svou
rodinou žila. Prošli jsme si zámecký park, zhlédli
krásné stromy, krátce jsme se zastavili u salla ter-
reny. Na závěr nám správce ukázal tajnou chodbu,
která kdysi údajně vedla ze zámku až k nádraží.     
Po svačině na místním hřišti byla další zastávkou
hrobka rodiny Daubků. Nad vchodem je nápis Ro-
dina Doubkova. Zajímavé je, že jméno rodu je
uvedeno tak, jak je užíval v hovorové mluvě lid v
okolí... Hrobka je známá význačnými uměleckými
díly. Josef Václav Myslbek pro ni vytvořil sochu sv.
Josefa. Vlastivědnou vycházku jsme zakončili na
židovském hřbitově, který byl k našemu velkému
překvapení také otevřen. 
Den se skvěle vydařil. I když většina z nás v Litni
nebo v jejím blízkém okolí bydlí, na některých
místech jsme byli poprvé. Za to patří velké podě-
kování paní Králíčkové a novému správci zámku.

Dagmar KARLOVÁ, učitelka ZŠ Liteň

Děti z přírodovědného kroužku zad-
notřebaňské školy byly v říjnu na ná-
vštěvě u koní a psů na zdejším Ost-
rově, kam je pozvala paní Kudláčko-
vá. Ta je potěšila moc hezkou před-
náškou na téma péče o koně. Děti se
s helmou od paní Machové směly i
povozit. Péťa Vaněk si zkusil vyčistit
kopyto, Nikola Hegrová hřebelcova-
la koně a Matěj Kirov vše fotografo-
val na svůj mobil. 
„Zavřete, prosím, vrata a chyťte si
pejsky!“ těmito slovy přivítala děti v
psím hotelu paní Kudláčková při dal-
ší návštěvě. Děti dostaly do rukou
vodítka a směly si doslova ulovit
pejska, konkrétně některého ze šesti-
ce basetů vypuštěných z kotců. Děti
to bravurně zvládly. Chvilku si s pej-
sky pohrály, vyvenčily je a pozoro-
valy jejich vylomeniny. Psi objevili
jako výbornou zábavu krádež rohlí-
ků pro koně. Děti byly svědky i malé
psí hádky o vedoucí pozici. 
Směli jsme se podívat také do hote-
lových kotců pro ubytované psy.
Každý má teplou dečku, hračku,
dvakrát až třikrát denně je venčen,

jednou nebo dvakrát krmen. Děti
měly doslova pusy dokořán, když
pečovatelka vysvětlovala, proč právě
plemeno baset je lovecké a proč mu-
sí dostávat tito pejsci jídlo dvakrát
denně. Mají totiž široký hrudník a
hrozí jim torze žaludku neboli zauz-
lování, pokud toho sní a vypijí příliš
mnoho najednou. Děti mají doma psí
kamarády, a tak alespoň ví, kam se
svými mazlíčky mohou přijít, kdyby
si nevěděly s péčí o ně rady nebo
kdyby je potřebovaly ubytovat.
Koňským slečnám jsme s dětmi za
svezení v minulém kroužku přinesli
něco tvrdých rohlíků a chleba. Příští
kroužek by nás měla navštívit paní
Jahelková z přírodovědecké fakulty
a povídat školákům o svých svěřen-
cích - handicapovaných netopýrech a
pustit dětem o nich i film.
Jinak již děti vyzkoušely svou novou
školní pomůcku, pořízenou s přispě-
ním DDM Hořovice, binokulární lu-
pu, která jim všechny objekty (motý-
ly, sarančata i zkameněliny) pěkně
zvětší. Monika MAZÚROVÁ, 

ZŠ Zadní Třebaň

Zadnotřebaňští školáci lovili basety
FREKVENTANTI PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŽKU SE VYPRAVILI NA NÁVŠTĚVU MÍSTNÍHO HOTELU PRO PSY

Děti viděly daňky, muflony, bažanty i papoušky
„NEJLEPŠÍ BYLA FRETKA, MOHLI JSME SI JI I POHLADIT,“ POCHVALOVALA SI ŘEVNICKÁ PRVŇAČKA KÁJA
Řevnice, Praha – Jsou ve škole necelé dva měsí-
ce a už zažili mnoho zajímavých věcí. Řeč je o
prvňácích řevnické základní školy. Kromě
toho, že už umí několik písmem a učí se počítat,
byli na výletě v Chuchelském háji, Národním
muzeu v Praze a slyšeli také přednášky o drav-
cích a houbách. 
První výlet mimo školu se dětem opravdu líbil. Na
konci září se vlakem vydali do Chuchelského há-
je, kde si prohlédli zvířátka v tamější mini ZOO.
„Nejlepší byla ta fretka, mohli jsme si ji i pohla-
dit,“ řekla Kája cestou zpátky. Děti byly zvědavé
také na rysa, ale ten se jim neukázal. „Paní nám
říkala, že je moc starý a nemocný, byl dokonce na
operaci s nohou,“ vyprávěla Týna. Přesto toho děti
viděly dost – daňky, muflony, bažanty nebo pa-
poušky. Cestou po háji navíc vyzkoušely všechny
prolézačky a kolotoče.
Minulý týden prvňáci pro změnu vyjeli za kultu-
rou, v Muzeu hlavního města Prahy byla přednáš-
ka Jak se žije v Mongolsku. „Mám tři pohledy a
na jednom je mongolsky napsané moje jméno,“
chlubil se u vlaku Vojta.        Lucie PALIČKOVÁ

U MUZEA. Liteňští školáci u místního Muzea Sva-
topluka Čecha. Foto Dagmar KARLOVÁ

TENHLE JE KAMENNÝ! Na návštěvě v psím hotelu zadnotřebaňští školáci
viděli psy živé i vytesané z kamene. Foto Monika MAZÚROVÁ

V ZOO. Řevničtí prvňáčci v chuchelské mini ZOO obdivovali daňky.            Foto NN L. PALIČKOVÁ

Správce zámku nám ukázal tajnou chodbu...
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI PODNIKLI VLASTIVĚDNOU VYCHÁZKU ZA PAMÁTKAMI A ZAJÍMAVOSTMI OBCE
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Na konci září se v karlštejnském
kempu konala soutěž mladých hasi-
čů v požárním sportu o Karlštejnský
pohár. Poránu bylo sice chladno, ale
dětem to nevadilo. Nadšeně se při-
pravovaly změřit síly a ukázat, kdo
je rychlejší a zručnější. 
V požárním útoku soutěžilo 9 druž-
stev ve dvou kategoriích. Dopadlo to
takto: Mladší žáci (6 družstev):
1. Karlštejn
2. Řevnice I. 
3. Řevnice II.                         
4. Zadní Třebaň 

5. Hýskov 
6. Hlásná Třebaň 
Starší žáci (3 družstva):
1. Hlásná Třebaň 
2. Karlštejn 
3. Hýskov 
Mladí hasiči z Řevnic soutěžili vůbec
poprvé a navíc přivezli družstvo mi-
nihasičů-předškoláků, kteří mimo
soutěž také předvedli, co dovedou.
Byla radost se na ně dívat a všichni
v kempu jim fandili. Díky všem za
účast i pomoc při organizaci!

Jiří MRKÁČEK, SDH Karlštejn

S naším krajem je spojeno mnoho legend tram-
pingu. Dočtete se o nich v Našich novinách.
Dnešní díl je věnovaný zakladateli Ligy lesní
moudrosti Miloši SEIFERTOVI.            (NN)
Je to už skoro rok, kdy redakci Našich novin upo-
zornil jeden čtenář, že v Zadní Třebani žil před
druhou světovou válkou zakladatel Českosloven-
ské ligy lesní moudrosti Miloš Seifert, profesor na
gymnáziu v Berouně. Tam už před první světovou
válkou založil Kroužek přátel přírody, se kterým
podnikal první výpravy na Brdy či do Všeradic.  Z
kroužku se postupně vyvinul první český woodc-
rafterský kmen Děti Živěny. 
Za otce světového skautingu se všeobecně pova-
žuje sir Baden Powell, který v roce 1907 napsal
knihu Scouting for boys (vznikla i na základě stu-
dia knih amerického spisovatele E. T. Setona) a o
rok později založil organizaci Boys scouts. Skau-
ting se rychle rozšířil nejen do Evropy, ale i do zá-
moří. Nicméně, v USA založil Seton už v roce
1902 kmen woodcraft indians, z něhož vzniklo
hnutí americké ligy lesní moudrosti. Oba proudy
vzniklé na základě myšlenek Baden-Powella i E.
T. Setona  nacházejí živnou půdu po celém světě,
včetně českých zemí. Přestože ideje a myšlenky si
byly velmi blízké, docházelo - zvláště v minulos-
ti - k častým averzím, rozporům a třenicím. Cel-
kem dobře tuto různorodost vyjádřil Seton výro-
kem: „Mým záměrem bylo dělat z nich (skautů)
muže, kdežto Baden-Powellovým – vojáky.“
Po nezbytném úvodu se vraťme k nám. Skautská
myšlenka se i do Čech dostala velmi brzy - za rok
vzniku českého skautingu se pokládá rok 1911,
kdy byl českým profesorem A. B. Svojsíkem zalo-
žen první český skautský oddíl. V roce 1914 Svoj-
sík oficiálně založil spolek Junák-Český skaut.

Ani u nás nebyl v začátcích český skauting jedno-
tný - vedle Svojsíka zde bylo několik dalších
osobností, které u nás myšlenku skautingu uvádě-

ly v život, a jejichž práce vyústila ve vznik samo-
statných skautských organizací. Před vznikem
Československé republiky existovaly v Českém
království kromě Junáka dva jiné významné
skautské spolky: Psohlavci a Děti Živěny, vedené
svými zakladateli PhDr. Janem Hořejším a středo-
školským profesorem Milošem Seifertem - Woo-
wotannou. Právě díky této osobnosti je Seton  do-
dnes mezi českými skauty zřejmě známější a uz-
návanější, než mezi americkými. Miloš Seifert  ho
»objevil« v době, kdy se u nás Český skauting
konsolidoval. Propagaci Setonova woodcrafter-
ského hnutí Seifert zasvětil celý život. Snad právě
díky tomu je oproti světovému skautingu dodnes
kladen v českém Junáku velký důraz na výchovu
spojenou s pobytem v přírodě.

Věčný rebel a buřič
Miloš Seifert – (lesním jménem Woowotanna) se
narodil 3. ledna 1887 v Sušici. Měl tři sourozen-
ce. Otec byl ředitelem měšťanské školy, matka
také učila. Sám Siefert se stal učitelem a ve své
době proslul jako přírodovědec a překladatel.
Usiloval o reformu školní výuky a byl znám jako
věčný rebel a buřič. Pro své názory býval často
přeložen - mj. i na Podkarpatskou Rus.  Byl auto-
rem či spoluautorem patnácti knih a několika set
článků, působil v několika skautských časopisech,
přeložil z angličtiny a holandštiny asi třicet knih.  
Již v roce 1911 se jako profesor přírodovědy na
berounském gymnáziu pokouší zorganizovat
Kroužek přátel přírody, ale teprve o rok později
zakládá spolu s M. Maixnerem se svými studenty
podle Setonova zálesáckého pojetí první woodc-
rafterský kmen Děti Živěny. (Pokračování příště)

Vladimír ROGL, Stehelčeves

WOOWOTANNA. Zakladatel Československé ligy
lesní moudrosti Miloš Seifert. Foto ARCHIV

Rebel Woowotanna bydlel ve Třebani
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 12)

Malí hasiči soutěžili v Karlštejně Pomozte nám doplnit údaje o legionářích!
Osmadvacátý říjen poskytuje každoročně důvod k zamyšlení. Novodobý
český stát by v roce 1918 nevznikl, nebýt T. G. Masaryka a legionářů. Pa-
mátka legionářů – lidí, kteří se zbraní v ruce dávali v sázku život, aby další
generace Čechů a Slováků mohly žít ve svobodném státě, se pomalu vytrá-
cí z povědomí naší současnosti. Proto myslím, že je na místě vděčně vzpo-
menout alespoň na ty, kteří pocházeli z obou Třebaní. Byli to:
Z Hlásné Třebaně
František Kohák – železničář, nar. 1894, legie ruská (vstoupil 1917)
František Kratochvíl, nar. 1893, legie ruská (vstoupil 1917)
Antonín Minařík, nar. 1892, legie ruská (vstoupil 1918)
Josef Petřášek – železničář, nar. 1892, legie ruská (vstoupil 1917)
Alois Pokorný, nar. 1897, legie ruská (vstoupil 1916)  
Antonín Říha, nar. 1898, legie ruská (vstoupil 1917)
Karel Spilka, nar. 1872, legie francouzská (vstoupil 1918)     
Bohumil Strejček, nar. 1885, legie francouzská (vstoupil 1918)
Karel Vodička, nar. 1896, legie ruská (vstoupil 1916) 
Ze Zadní Třebaně
Arnošt Duha, nar. 1896, legie ruská (vstoupil 1918)
Josef Kratochvíl, nar. 1890, legie ruská (vstoupil 1919)
Bohumil Pokorný, nar. 1896, legie ruská (vstoupil 1917)

Chtěl bych požádat potomky legionářů a pamětníků, aby nám doplnili chy-
bějící údaje, popř. oznámili vše, co si o nich pamatují. Zatím se podařilo zji-
stit, že František Kratochvíl z Hlásné Třebaně byl kolář a hospodský na
Plovárně v Hlásné Třebani a Antonín Minařík a Bohumil Strejček snad
pocházeli z Rovin. Jaroslav PELEŠKA, Hlásná 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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Dvanáct dětí je v přípravce mladých
hasičů SDH Podbrdy. Přesný počet
lze ale určit jen stěží, jelikož dětí stá-
le přibývá, jak říká jejich vedoucí
Naďa Eliášková. Do podbrdské pří-
pravky dochází caparti už od dvou
let. Nejmladším hasičem je Martínek
Pivoňka (na snímku), jemuž byly
před několika měsíci dva roky. 
Dětičky se k »hasičině« dostaly hlav-
ně díky starším sourozencům, kteří
už v kolektivu mladých hasičů půso-
bili. Vedoucím bylo líto nechat jejich
talent zahálet, a tak jim založili
družstvo vlastní. V týmu jsou děti ne-
jen domácí, ale i přespolní, drahlo-
vické, kde pro takto malé děti požár-
nické vyžití nemají. „S Drahlovicemi
spolupracujeme dlouhodobě, jezdí-
me společně na tábory a podobně.
Tam jsme upekli i tento nápad,“ vy-
světluje Eliášková. 

Společně se sbory podílely i na tech-
nickém vybavení pro nejmenší hasi-
če. Tyto děti potřebují ještě menší a
lehčí nářadí, než ostatní mladí hasi-
či. „Koupili jsme speciální hadice
»déčka«, Drahlováci nám udělali
troják, my jsme koupili tatru, k níž
Petr Zálom sehnal čerpadlo. Tato se-
stava teď funguje jako požární stří-
kačka,“ informuje Eliášková. 
Specifické mají požárníčci nejen ná-
řadí či stejnokroj, ale i schůzky, které
se v Podbrdech konají každou sobo-
tu a jsou časově odstupňovány podle
věku. „Nejmenší děti se scházejí ja-
ko první a na schůzkách si spíše hra-
jeme, malujeme, vyrábíme dárky pro
maminky,“ upřesňuje Naďa. Děti se
intenzivně scházejí teprve od prázd-
nin, ale jejich výkon je strhující. Kéž
jim elán a radost vydrží co nejdéle!
Ivana ŠEVČÍKOVÁ, Zadní Třebaň

Poberouní - Vyhlášení Výroční ce-
ny Našich novin 2010 se blíží do fi-
nále. Kdo bude letos nositelem to-
hoto prestižního ocenění se dozvíte
z úst loňského laureáta Miloše
Chrousta v sobotu 13. listopadu na
Martinském posvícení v Letech. 
Poslední slovo bude mít redakční
rada. Podle své úvahy a podle hlasů,
které kandidátům poslali čtenáři a
tzv. Akademie laureátů vybere toho,
jenž se v letošním roce nejvíce přiči-
nil o rozvoj společenského života a
kultury v regionu.
Z dosavadního hlasování zatím vyšla
»horká desítka«, deset jmen, které se
v hlasování objevovala nejčastěji.
Možnost  hlasovat pro některého z
této desítky  je otevřena všem čtená-
řům. Hlasy posílejte na adresu
redakce (Třebaňská 96, 267 29 Z.
Třebaň, redakce@nasenoviny. net).
Ze čtenářských hlasů vylosujeme
jednoho, který získá dárkový balíček
a 2.000 Kč od partnera akce, firmy
K+V Elektro. Více o minulých ce-
nách si můžete přečíst na stránkách
http://cnn.nasenoviny.net
Desítka kandidátů na Cenu Na-
šich novin 2010 (podle abecedy):
1. Frýdlová Stanislava, Zadní Tře-
baň - za pomoc při kulturních akcích
v Poberouní, za spolupráci s NN

2. Holý Petr, Řevnice -  za dlouho-
letou práci pro národní házenou a za
propagaci a popularizaci sportu mezi
dětmi
3. Hrubá Věra, Řevnice -  za pomoc
ochotníkům,  dětským souborům
4. Látalovi Marcela a Ivan, Černo-

šice -  za dlouholeté vedení dětského
folklorního souboru Pramínek, za
přínos regionální kultuře
5. Oberfalzer Jiří, Králův Dvůr -
za dlouholetou a soustavnou podpo-
ru kultury a společenského dění v
dolním Poberouní i na Podbrdsku

6. Petrová Pavla, Leč - za dlouhole-
tou obětavou práci s dětmi v dětské
lidové muzice Notičky 
7. Renertová Dagmar, Řevnice -
za přínos regionální kultuře, za vý-
chovu nových generací umělců
8. Snopková Lenka, Hlásná Tře-
baň -  za dlouholetou práci v TJ So-
kol Hl. Třebaň, práci s dětmi, organi-
zování sportovních a kulturních akcí
9. Stibal Bohumil, Všeradice - za
enormní snahu o povznesení a roz-
voj Všeradic,  za osvícené vedení ob-
ce,  za přínos rozvoji Podbrdska
10. Tamchyna Ivo, Řevnice - za
dlouholetou snahu o povznesení di-
vadelní múzy v Řevnicích, za peda-
gogické aktivity...     Josef KOZÁK

Jak jsme již krátce informovali mi-
nule, na liteňském hřišti se konala
brigáda. Byly přibetonovány obrub-
níky k doskočišti a zčásti se podařilo
vyčistit okolí sokolovny i fotbalové-
ho hřiště od křoví i odpadků. Příjem-
ným zjištěním bylo, že se dobrovol-
ně zapojily i děti, které sbíraly pla-
stové lahve, obaly od čokolád a suše-
nek, odnášely vykácené lehčí větve a
některé i hrabaly. Při práci u soko-
lovny se zjistilo, že jedna ze vzrost-
lých bříz je zetlelá. Z důvodu bez-
pečnosti osob, které se tu pohybují, a
vzhledem k hrozícímu pádu na silni-
ci byla poražena. Nyní se řeší, zda se
dřevo zužitkuje na výrobu ekologic-
kého tepla v moderní měňanské ko-
telně, nebo zda rodiče uspořádají v
Litni čarodějnice.

Po pauze na oběd se někteří z rodičů
na hřiště ještě vrátili a pokračovali v
práci: maminky s dětmi odklízely
křoviny a Míla Kliment s Petrem Be-
ránkem vybetonovali základ pro dět-
ský kolotoč. Hned další sobotu se
Míla Kliment domluvil se svým ta-
tínkem a instalovali kolotoč, takže
ho děti mohou vyzkoušet ještě před
zimou. Je nutné uspořádat letos ještě
minimálně jednu brigádu na dočiště-
ní prostoru!
Je potěšitelné, že se rozrostl seznam
těch, kteří liteňským rodičům fandí a
jsou ochotni přispět: 2000 Kč věno-
valy rodiny Karlova a Vlasákova,
2000 Kč Jaroslav Svoboda s manžel-
kou, 1000 Kč Saneistrovi, 5000 Kč
Lucie Smíšková. Děkujeme!

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

NEÚNAVNÝ OCHOTNÍK. Jeden z »horkých« kandidátů na Cenu NN 2010
Řevničan  Ivo Tamchyna (vpravo). Foto Jakub KENCL

Cena zná deset »horkých« kandidátů
LETOŠNÍ LAUREÁT PRESTIŽNÍHO OCENĚNÍ BUDE VYHLÁŠEN 13. LISTOPADU NA POSVÍCENÍ V LETECH

Děti se na kolotoči povozí ještě před zimou
NA LITEŇSKÉM HŘIŠTI SE KONALA DALŠÍ BRIGÁDA, ROZROSTL SE I SEZNAM DÁRCŮ

Nejmladší hasič? Martínek Pivoňka
DO PODBRDSKÉ PŘÍPRAVKY DOCHÁZEJÍ CAPARTI UŽ OD DVOU LET

Nejmladší podbrdský hasič Martí-
nek Pivoňka.      Foto Josef ŠEVČÍK

VZÁCNÁ LABUŤ. Po několika letech
do  Zadní Třebaně znovu přilétla čer-
ná labuť. Jak potvrzují obyvatelé žijí-
cí u řeky, kde se vzácný opeřenec v
těchto dnech zdržuje, naposledy tu
byl viděn před třemi roky. Text a foto  
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

PRACANTI. Liteňští tatínkové na brigádě.              Foto Hana LUKEŠOVÁ

Navrhuji Petra Holého
Vážení, vzal jsem to tedy na sebe,
abych nominoval osobu, jež podle
mého názoru patří do čela těch, kte-
ří nezištně zasahují do vytváření
podmínek pro »klidný, milý život« v
Řevnicích a okolí. 
Navrhuji Petra Holého, který se an-
gažuje v Řevnicích, v místním spor-
tu, a velmi často píše i do Našich no-
vin. Má velký podíl na vybudování
sportovního areálu u Lidového do-
mu i areálu národní házené a podí-
lel se i na přípravě dvou nádherných
akcí: Vánoce, vánoce přicházejí v
roce 2009 a Silvestr 31. 7. 2010.

Miloslav KŘÍŽ, Praha
(redakčně upraveno a kráceno)
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Konečně: Ostrovan poprvé vyhrál!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OKOLNÍCH OBCÍ

Poberouní - Podzimní sezona sko-
ro končí a zadnotřebaňští fotba-
listé poprvé vyhráli. Druhou vý-
hru si připsala Liteň, Řevnice po-
razily lídra tabulky. (NN)

S. DOBŘICHOVICE - 1. A třída
Dobřichovice – Černolice 0:0
Po mnoha letech se v Dobřichovi-
cích opět hrálo dlouho očekávané
derby s Černolicemi. Vydařilo se!
Poskytlo nadprůměrnou, divácky at-
raktivní kopanou, které kromě gólů
nechybělo nic. K vidění byla řada
dramatických situací před oběma
brankami, rychlé kombinační akce s
častou střelbou i množství tvrdých a
nekompromisních soubojů. To vše
ve vzácně slušné a sportovně vyzrá-
lé atmosféře, což také nebývá v čes-
kých poměrech častým jevem. Utká-
ní řídila trojice výborných rozhod-
čích, před zraky 220 spokojených
diváků. (oma)

FK LETY - krajská 1. B třída
Lety - Cerhovice 3:2 
Branky: Rosenkranz 2, Šůra
Vyrovnané utkání, v němž byli do-
mácí šťastnější. Ve 3. minutě postu-
poval Jůna sám na branku, ale nedal.
Hosté se poté ujali otěží hry a v 15.
minutě šli do vedení. Domácí se ale
vzpamatovali a v 18. minutě dorazil
Šůra střelu, která vypadla brankáři.
V 25. minutě unikl Turek a byl gól-
manem Cerhovic sražen. Penaltu
proměnil Rosenkranz. V 28. minutě
na mokrém terénu uklouzl v pokuto-
vém území hostující obránce a v pá-
du zahrál rukou. Rozhodčí nařídil
penaltu, hostující brankář jej z něko-
lika kroků napálil míčem, za což byl

vyloučen. Rosenkranz z penalty zvý-
šil na 3:1. Po přestávce domácí ne-
pochopitelně přestali hrát, čehož
hosté využili. V 74. minutě udělal
hrubku Štěpán v domácí brance a
hosté snížili. V 87. minutě dokonce
vyrovnali, gól ale nebyl pro postave-
ní mimo hru uznán. To vyvolalo
spoustu emocí hostí.   Jiří KÁRNÍK
Lety - Mníšek 2:5 
Branky: Turek, Rosenkranz

První poločas byl vyrovnaný, domá-
cí se ujali vedení ve 4. minutě Tur-
kem po rychlé kombinaci. Ve 12. mi-
nutě nedůrazný Janouš nechal pro-
niknout útočníka do úniku a bylo vy-
rovnáno. Hosté strhli vedení na svou
stranu v 42. minutě, kdy rohový kop
skončil po hrubce Štěpána v brance.
O výsledku rozhodla 47. minuta, kdy
hosté přidali další gól. Domácí zůs-
tali jak zmrazení a hosté stříleli další
branky. Lety zkorigovaly skóre Ro-
senkranzem.                Jiří KÁRNÍK

LETY dorost - krajská 1. A třída
Lety - Velký Borek 2:1 
Branky: Koudela, Wrobel
Utkání o první místo rozhodly pro
sebe bojovnější Lety. V 1. minutě šo-
koval všechny domácí Girga, kdy si
vstřelil hlavou vlastní gól!           (jik)
Lety - Tatran Rakovník 3:0 
Branky: Wrobel 2, Nesrovnal
Týmy předváděly výborný fotbal,
Lety v závěru hosty přetlačily.    (jik)

OZT - okresní přebor Beroun
Doubravan Újezd – OZT 4:0
Kdyby se hrálo na vyložené šance,
vyhrál by Ostrovan 8:2. Bohužel st-
řelecká forma Bacílka a spol. je v
nenávratnu a  ani z těch nejjasnějších
pozic nedokážou třebanští borci za-
cílit přesně. V Újezdě se k tomu při-
dal ještě ostudný výkon rozhodčích,
kteří si pro domácí vymysleli penal-
tu a hostím gól upřeli. (Mák)

OZT - Tetín 3:2
Góly: vlastní, Císař, Soukup z pen.
Konečně! Ostrovan se dočkal a zís-
kal tři body. Naprosto zaslouženě -
během utkání si vytvořil množství
šancí. Kdyby jich proměnil alespoň
polovinu, nemusel se strachovat až
do konce utkání o výsledek.    (Mák)

SK ŘEVNICE - III. třída
Červený Újezd - Řevnice 0:0
Řevnice - Dobrovíz 1:0
Branka: Maštalíř
Zápas s lídrem tabulky byl hodně
tvrdý a vyhecovaný. Domácí se ujali
vedení a cenné vítězství přes nervóz-
ní průběh druhé půle uhájili. (Mák)

LITEŇ - III. třída
Liteň - Vysoký Újezd 4:3
Branky: Betyár, Čermák, Berka,
T. Eliášek 
Zápas nabídl spoustu šancí na obou
stranách. Po prvním poločase za sta-
vu 2:0 přišlo vyrovnání, které ale do-

mácí nepoložilo. Po samostatné akci
Eliáška a střele Berky z dvaceti met-
rů se mohlo slavit druhé vítězství v
sezoně.              Miloslav KLIMENT
Cembrit Beroun - Liteň 3:0 
Bez čtyř hráčů základní sestavy jsme
jeli do Berouna uhrát přijatelný výs-
ledek. Bohužel jsme doufali marně.
Začátek zápasu v 10.15 je pro někte-
ré liteňské hráče moc brzký...

Miloslav KLIMENT

Volejbalisté zahájili 
sezonu vítězstvím
První zápas letošní mistrovské soutě-
že odehráli 22. 10. volejbalisté Soko-
la Dobřichovice. Soupeřem jim na
domácím kurtu byl nováček 1.ligy,
tým Hradce Králové. Zápas byl od
začátku v režii domácích. Soupeři se
nedařilo na podání, při rozehrávce
ani na bloku. Dobřichovice po 70 mi-
nutách zaslouženě zvítězili 3:0. 
Následujícího dne změřili Dobřicho-
vičtí síly s celkem Vrchlabí. Utkání
bylo kvalitnější a dramatické až do
konce. Síly týmů byly od začátku vy-
rovnané, štěstí a mnohdy i výroky su-
dích stály většinou na straně hostů.
Domácí se ale nevzdali, v pátém setu
zvítězili 15:12 a v utkání, které vidělo
80 diváků, celkově 3:2. Příště Dobři-
chovičtí doma přivítají 5. 11. Plzeň,
6. 11. České Budějovice. 
Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Stará garda Třebaně
hostí Hostomice
Zadní Třebaň - S podzimní mist-
rovskou sezonou se budou na stát-
ní svátek loučit fotbalisté Zadní
Třebaně.
Ještě než se dají do hodnocení svých
výkonů, změří od 11.00 hodin síly
staré gardy domácího Ostrovanu a
Hostomic. (mif)

Řevnice - V sobotu 23. 10. se na ně-
kolika místech hrálo osmifinále
Českého poháru národní házené.
Skupinu E pořádal NH Řevnice.
Prvním nedostatkem klání bylo to, že
se nedostavilo družstvo Sokola Zálu-
ží. Náš klub tedy postavil tým náh-

radníků, jimž snahu nelze upřít, ov-
šem na zkušená druholigová družstva
to nestačilo. Vyzdvihl bych výkony
oblastního západočeského celku So-
kol Kyšice, který předvedl nejhezčí
házenou založenou na rychlé i přesné
přihrávce a zasloužilo si  postoupit do
dalšího kola. Postup si ale vybojova-
la družstva Sokola Tymákov a Sokola
Litohlavy. Jak se vedlo našim?
NH Řevnice – Sokol Tymákov 8:17
Branky: Jandus 3, Najman 2, Sviták
M. 2, Veselý .        
NH Řevnice – TJ Litohlavy 7:9
Branky: Sviták 4, Jandus 2, Najman    
NH Řevnice – Sokol Kyšice 14:19 
Branky: Sviták 6, Najman 5, Jandus 3   

O týden dříve se na našem hřišti hrála
poslední mistrovská utkání. Řevnic-
kým děvčatům se hra příliš nedařila a
střelba se zlepšila až v závěru posled-
ního poločasu. Všechny zápasy jsme
tak prohráli. Březno bylo s vyspělej-
šími hráčkami jasně lepší.

Řevnice st. žačky – Březno A 11:14
Branky: Humlová 5, Krtková 4,
Mandlíková, Smrčková Lucie
Řevnice koeduk. – Březno 8:9 
Branky: Edl 3, Sedláček 2, Karpíšek
2, Humlová
Řevnice st. žačky – Březno B 16:20 
Branky: Humlová 7, Krtková 3,
Mandlíková 5, Kecová
Řevnice A – TJ Všenice  15:16

V posledním druholigovém mistráku
na našem hřišti domácí útok zabrzdi-
la obrana Všenic. Navíc nás opustilo
střelecké štěstí. Od začátku jsme do-
háněli náskok soupeře, ve 2. půlce už
i svitla naděje při srovnání na 10:10,
další střelecký výpadek nás ale odsu-
nul o tři branky zpět. Korekce výsled-
ku přišla až v závěru utkání. 

Petr HOLÝ, František ZAVADIL
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Uzávěrka čísla 24. 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

Házenkáři »vybouchli« v mistrácích i poháru
DRUHOLIGOVÍ ŘEVNIČTÍ BORCI PODLEHLI VŠENICÍM, ŽAČKY BŘEZNU, V POHÁRU JDOU DÁL TYMÁKOV A LITOHLAVY

KARTA A - PENALTA. Dramatický průběh mělo utkání letovských fotbalistů s Unionem Cerhovice. Gólman hostí
dostal červenou kartu za nastřelení sudího (vlevo), Rosenkranz dvakrát skóroval z penalty. Foto NN M. FRÝDL

Řevničtí lyžaři zvou
na běh i tancovačku
Taneční zábavu pořádají 6. listopadu
řevničtí házenkáři a lyžaři. V Lido-
vém domě bude od 20.00 hrát kapela
Caktus , těšit se můžete i na tombolu.
Zatímco házenkáři budou spíše hod-
notit podzimní část soutěží, lyžaři se
budou připravovat na nadcházející
zimu, vzpomínat na vznik klubu a os-
lavovat 35 let jeho trvání. 
Oslavy začnou už dopoledne 6. 11.,
kdy se mezi Lesním divadlem a vo-
dárnou bude konat již právě 35. roč-
ník Lesního slalomu. Zahájen bude
prezencí v 9.30! Petr HOLÝ, Řevnice


