
Rychlodráha do Berouna? Nebude!
EVROPSKÁ KOMISE ODEBRALA ČESKU SLÍBENÝCH TŘI STA ŠEDESÁT MILIONŮ KORUN
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Poberouní - Pokud jste se těšili, že
se už brzy svezete z Prahy do Be-
rouna za pětadvacet minut, pak
máte smůlu. Plánovaná rychlodrá-
ha, která měla cestování zkrátit na
polovinu, nebude. Evropská unie
zrušila slíbenou dotaci. 
Nová trať, která měla v našem regio-
nu odlehčit osobní i nákladní dopra-
vě, se stavět nebude. Evropská komi-
se totiž odebrala Česku přislíbených
360 milionů korun dotací pro přípra-
vu projektu rychlejšího železničního
spojení mezi Prahou a Berounem.
Peníze z unijního rozpočtu měly být
použity na podrobný geologický prů-
zkum v oblasti a na přípravu samot-
ného projektu. Součástí stavby měl

být unikátní pětadvacetikilometrový
tunel mezi oběma městy. Nyní vláda
projekt kvůli úsporám zastavila. Ná-
klady na výstavbu se měly vyšplhat
až na 33 miliard korun.  
„Chceme, aby peníze, kterých v sou-
časnosti není dostatek, byly naprosto
jasně spravovány,“ řekl eurokomisař
pro dopravu Siim Kallas. „Pokud exi-
stují projekty, které již déle neplní

svůj cíl, unijní dotace musí být ode-
brány a přesunuty tam, kde je možné
je co nejlépe využít,“ dodal.
Investor, Správa železniční dopravní
cesty, nyní hledá levnější řešení pro
zrychlení železničního spojení mezi
Prahou a Berounem. Náhradní pro-
jekt má být hotový poměrně rychle,
ale dobu cesty mezi oběma městy vý-
razně nesníží.      Petra FRÝDLOVÁ

9. listopadu 2010 - 22 (532) Cena výtisku 7 Kč

V Letech chtějí vařit »nejlepší pivo v republice«!
Lety – Nejlepší pivo v republice?
Tipujete Plzeňský Prazdroj, nebo
Budějovický Budvar? A nebo
humpolecký Bernard? Omyl! Už
brzy má tyhle i všechny ostatní vy-
hlášené značky »strčit do kapsy«
mok, který spatří světlo světa v
našem kraji. Alespoň podle před-
stav Roberta Chládka, jednatele
společnosti, která co nevidět v Le-
tech dokončí pivovar MMX.
Ochutnat letovské pivo budete moci
možná ještě v listopadu. Ostatně –
uvařené už je dva měsíce, teď právě
»leží« a čeká až bude pivovar 11.
11., tedy na Martina, zkolaudován.
„Pokud kolaudace dopadne dobře,
počítáme s tím, že otevřeme na pře-
lomu listopadu a prosince,“  prohla-
šuje Robert Chládek, který »může«

za to, že se možná časem bude o Le-
tech hovořit jako o baště českého pi-
vovarnictví. On sám přitom až dosud
neměl s pivem společného nic. Tedy,
samozřejmě co se jeho profese týče
– společnost, jejímž je jednatelem,
buduje, rekonstruuje, dodává na klíč
velké investiční celky. »Rezavá vo-
da« je ovšem celoživotním Chládko-
vým koníčkem. „Jsem profesionální
píč piva,“ tvrdí s tím, že za chmelo-
vým mokem jezdil a jezdí po celé
Evropě. Koneckonců, tam se také
nechal inspirovat. „Když mohou po-
dobné pivovary fungovat v zahrani-
čí, proč by nemohly u nás,“ míní.
Jenomže, proč právě v Letech? Vaři-
lo se tu někdy pivo? Pěstoval chmel?
Vyráběl slad? (Dokončení na straně 8)

Miloslav FRÝDL

Muž, který v Řevnicích týral
mimino, skočil pod vlak
Řevnice, Praha - Muž, který letos v září málem
zabil tříměsíční holčičku své družky v Řevni-
cích, skočil na nádraží v Praze-Libni pod vlak.
Holčička byla převezena 23. září do motolské ne-
mocnice, kde podstoupila operaci hlavy. Její stav
byl velmi vážný. Lékař  při ošetření zjistil, že mi-
mino má nejen zranění hlavy, které si nemohlo
způsobit samo, ale i další starší podlitiny na tělíč-
ku. Proto kontaktoval policisty. Ti začali případ
vyšetřovat a otčíma obvinili z těžkého ublížení na
zdraví. Hrozilo mu až pět let vězení. „Obviněný
nyní spáchal sebevraždu,“ řekla mluvčí policie
Praha-venkov Štěpánka Zatloukalová s tím, že
holčičku se podařilo lékařům uzdravit. Je v péči
maminky a obě nyní žijí v azylovém domě. (pef)

TURISTÉ NA ŠUMAVĚ. Patnáctou
výpravu směr podzimní Šumava
podnikli v samém závěru října zad-
notřebaňští turisté. Dvacet pochod-
níků během tří dnů za překrásného
počasí urazilo přibližně čtyřicet ki-
lometrů po trase Vodňany - Bavorov
- Husinec - Prachatice. Cestou si
stačili prohlédnout nedávno zpřís-
tupněný zámek v Dubu i rodný dům
Jana Husa a pokochat se dalekými
výhledy z hradu Helfenburk (na
snímku manželé Zavadilovi). Tečku
za vydařeným putováním obstaral
oběd v indické restauraci v Pracha-
ticích.     Text a foto NN M. FRÝDL

PIVOVAR. Letovský pivovar se chys-
tá na kolaudaci. Foto NN M. FRÝDL

Výluka: Vlaky pojedou
jinak, nebo nepojedou
Poberouní - Pozor: Až do 12. listo-
padu bude omezen provoz vlaků
mezi Karlštejnem a Berounem. A
od 15. 11. začne výluka mezi Dob-
řichovicemi a Radotínem
Do 5. 11. vlakovou dopravu mezi
Berounem a Karlštejnem nahrazova-
ly autobusy - dělníci v tomto úseku
opravovali  koleje i výhybky. Sotva
jedna výluka skončila, jsou tu další.
(Dokončení na straně 2) (pef)

Iveta Bartošová zkoušela 
v řevnickém kině, brzy se vrátí
Řevnice - Tři dny patřila řevnická sokolovna zpěvač-
ce Ivetě Bartošové. Připravovala se zde na své chysta-
né turné. 
„Obrátil se na mě bubeník zpěvačky, který žije v Řevni-
cích, zda by bylo možné sokolovnu zpěvačce pronaj-
mout,“  sdělila NN manažerka Sokola Monika Vaňková.
Podle ní se Bartošové v Řevnicích dobře zkoušelo a líbi-
lo, proto by se sem opět v únoru ráda vrátila i se svou
skupinou a uspořádala koncert. (pef)

Papuánci kradou ženy, občas!Cestovatel přednášel o Papui Nové Guinei
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Zadní Třebaň - V čísle 20/10 jsme
vyzvali čtenáře, aby nám poslali
recepty na dýňové speciality. Třem
nejrychlejším jsme slíbili cenu.
První dva recepty jsme otiskli mi-
nule, třetí vám nabízíme nyní. (mif)

Dýňové noky s parmezánem
Suroviny: 600 g dýně, 2 lžíce rost-
linného oleje, 1 vejce, 200 g hladké
mouky, 80 g strouhaného sýra par-
mezánu, sůl, drcený černý pepř, 100
g másla, 2 lžíce olivového oleje, 3
lžíce nasekaných bylinek (bazalka
nebo šalvěj)
Postup: Neoloupanou dýni zbavte
semínek, nakrájejte na větší kusy a
dejte ji do pekáčku vytřeného rostlin-
ným olejem. Pečte ji v předehřáté
troubě při teplotě 160 st. Celsia asi
70 minut. Poté nechte dýni vychlad-

nout. Pomocí lžíce ji zbavte slupky,
dužinu dejte do mísy a rozmačkejte
vidličkou. Do mísy přidejte vejce,
mouku, 60 g parmezánu, sůl a pepř.
Vypracujte vláčné těsto. Rukama z
něj vyválejte dva válečky dlouhé 40
cm. Každý z nich nakrájejte asi na
16 stejně velkých dílků, ze kterých
udělejte noky. Vidličkou do nich vy-
tlačte vroubky. Noky postupně vklá-
dejte do vroucí vody a vařte, dokud
nevyplavou na hladinu. Potom je po-
vařte ještě asi 3 minuty. Hotové noky
vyjměte a nechte okapat v cedníku.
Na pánvi rozehřejte máslo s olivo-
vým olejem. Přisypte nasekané by-
linky a krátce je orestujte. Přidejte
noky, opečte je a dochuťte solí i pep-
řem. Rozdělte je na talíře, posypte
zbylým parmezánem a podávejte.

Luboš DUPAČ, Nesvačily

Zadní Třebaň - Komunální volby
přinesly zásadní změny i na obecní
úřad v Zadní Třebani. Největší po-
čet hlásů (4) získalo občanské sd-
ružení Salto. Stávající starosta se
do zastupitelstva nedostal, proto je
jasné, že Třebaň bude mít rychtáře
nového. Bude jím Stanislav BALÍ-
ČEK, lídr vítězné kandidátky?
Jste horkým kandidátem na staro-
stu Zadní Třebaně, při tom vás
spousta lidí nezná. Můžete se krátce
představit? 
Je mi 37 let, jsem vystudovaný eko-
nom - manažer, specializuji se na
krizové řízení společností s finanční-

mi problémy. Jsem ženatý, mám dva
syny (4,5 a 1 rok), a s rodinou se sna-
žím trávit maximum času. Kromě
péče o dům a zahradu mám ještě čas
si občas přečíst knihu, zajít na ryby,
rád modeluji, občas vyrazím na vodu.
Jaký vztah máte k Zadní Třebani,
kde jste se tu vlastně vzal?
Do Třebaně jsem jezdil moc rád od-
malička. Tatínek tu postavil chatu v

roce 1973, děda sem jezdil již asi od
roku 1952. Dolní Poberouní po-
važuji, životním prostředím i dop-
ravní obslužností, za jedno z nejlep-
ších míst k životu. Když jsem před
deseti lety řešil bydlení, možnost sta-
vět v Třebani byla na prvním místě.
Co se vám ve Třebani líbí a co niko-
liv? A jak byste to případně změnil?
Na Třebani se mi líbí dlouhodobé

dodržování tradic, což zároveň tro-
chu souvisí s tím, co se mi nelíbí -
oddělení jednotlivých akcí od obce.
Pokud bych se tedy stal starostou,
chtěl bych se zasadit o větší spolu-
práci mezi obcí a jednotlivými spol-
ky. A také mezi nimi navzájem. 
Jak můžete být obci prospěšný? 
Vzhledem ke svým zkušenostem a
kontaktům se hodlám aktivně podílet
na získávání finančních prostředků z
veřejných zdrojů, komunikaci se
státními orgány a institucemi. Jako
svůj »osobní závazek« bych rád při-
vedl do obce specialistu na získávání
grantů a dotací. 
Pokud budete zvolen starostou, co
pro vás bude v příštích čtyřech le-
tech nejdůležitější?
Prioritní je jednoznačně výstavba
vodovodu a příprava jednotného ar-
chitektonického plánu pro rozvoj
Třebaně. Jeho součástí by mělo být
vybudování bezpečné stezky mezi
Řevnicemi a Třebaní i zajištění místa
k odpočinku a aktivnímu sportu.

Petra FRÝDLOVÁ

Zadní Třebaň mám rád odmalička!
STANISLAV BALÍČEK: „DO OBCE CHCI PŘIVÉST SPECIALISTU NA ZÍSKÁVÁNÍ GRANTŮ A DOTACÍ.“

Až do 12. listopadu bude údržba tra-
ti pokračovat. Cestujících se to do-
tkne takto: osobní vlaky s odjezdy z
Karlštejna do Berouna ve 13:21 a
14:21 ukončí jízdu ve stanici Karlš-
tejn. Osobní vlaky z Berouna do
Prahy ve 13:30 a 14:30 nepojedou z
Berouna, ale až z Karlštejna. V zas-
távce Srbsko budou v čase výluky
vlaky ve směru Praha zastavovat u
nástupiště směr Beroun. 
Další výluka, tentokrát mezi Radotí-
nem a Dobřichovicemi, bude  15.,
16., 18. a 19. 11., vždy od 8:45 do
13:45. Vlaky Os 8820, 8824, 9916 a

9918 budou ukončeny v Radotíně,  v
úseku Radotín - Beroun nepojedou.
V opačném směru vlaky Os 8821,
8825, 8829, 8831 a 8833 pojedou
pouze v úseku Radotín - Praha hl.n.,
v úseku Beroun - Radotín budou od-
řeknuty. 
Rychlíky R 964 a 755 mimořádně
zastaví v Zadní Třebani, kde na ně
počká osobní vlak Os 27720 z Lo-
chovic (nejvýše 20 minut po svém
pravidelném odjezdu). Vlak R 1248
pojede ze Smíchova do Berouna
přes Rudnou u Prahy, zastavovat ale
nikde nebude.     Petra FRÝDLOVÁ

Kdo bude starostou?
Poberouní, Hlásná Třebaň,  – Kdo
bude starostou Řevnic? A kdo Le-
tů či Černošic? Veřejná zasedání
obecních či městských zastupitel-
stev, kde se to oficiálně rozhodne,
se konají (někde už konala těsně
po uzávěrce NN) v těchto dnech.
Starosta Hlásné Třebaně i jeho zás-
tupci budou zvoleni na veřejném za-
sedání, jež se uskuteční 11. 11. od
19.00 v České hospodě Na Růžku. I
když se zdála pozice dosavadního
rychtáře Vnislava Konvalinky pev-
ná, hlasy, které jdou po obci, už tak
jednoznačné nejsou. O tuto funkci
má údajně zájem i stávající místo-
starosta Miloš Palek. Kdo tedy bude
novým starostou Hlásné Třebaně? 
Tip NN: Vnislav Konvalinka.
Termíny »volebních« veřejných za-
sedání v dalších obcích a jak to po-
dle nás dopadne (či už dopadlo):
Řevnice:  8. 11. od 20.30 v Zámečku 
Tip NN: Libor Kvasnička 
Dobřichovice: 9. 11. od 19.00 v sále
Dr. Fürsta 
Tip NN: Michael Pánek
Lety: 9. 11. od 19.00 v sále U Kafků
Tip NN: Jiří Hudeček 
Zadní Třebaň: 11. 11. od 18.00 ve
Společenském domě 
Tip NN: Stanislav Balíček
Liteň: 11. 11. od 19.00 na OÚ
Tip NN: Karel Kliment
Svinaře: 12. 11. od 18.00 U lípy
Tip NN: Vladimír Roztočil 
Černošice: 15. 11. od 19.00 v Clubu
kino 
Tip NN: Filip Kořínek 
Všeradice: 16. 11. od 18.00 v hos-
podě Na Růžku
Tip NN: Bohumil Stibal   (pef, šm) 

Výluka: Vlaky pojedou jinak
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

DÝŇOVÁ STRAŠIDLA. Americký svátek Hallowen si už nadobro získal mís-
to v našich podzimních  zvycích. Takovéto nápadité dýnově hlavy můžete pot-
kat procházkou v Zadní Třebani Pod Chybou.    Foto Helena PELIKÁNOVÁ

Ze starého vedení
nezbylo mnoho...
Nedávno se konaly volby do obec-
ních zastupitelstev. Jestli v Zadní
Třebani dopadly dobře, nebo špatně,
o tom se vede mnoho rozhovorů mezi
místními lidmi. To se teprve uvidí -
loď dostala nový vítr do plachet, a to
je určitě dobře. Ze starého vedení
vesnice nezbylo mnoho a v dalších
letech na radnici nebude ani bývalý
starosta Lubomír Schneider. Můžu si
o jeho práci myslet cokoliv, i o jeho
chybách, ale pokud se týká dětských
aktivit spojených se spolkem mami-
nek Broučci, vždy nám vyšel vstříc.
Všichni umíme posoudit jednání to-
ho druhého, zvlášt v situacích, do
nichž jsme se sami nikdy nedostali.
Jsem nestranným jedincem, nepat-
řím do žádného sdružení, ale tyto
stavy mi připadají, jako když končí
vztah mezi dvěma lidmi. Když od-
chází jeden, už si nevzpomeneme, že
mimo to, že ho ten druhý strašně št-
val, byly i dny, kdy nás držel za ruku,
když bylo zle. Platí pro všechny: Nik-
dy nezapomeňte na lidi, které potká-
váte, když jdete nahoru, nevíte, kdy
je budete potřebovat cestou dolů!
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

NOVÝ RYCHTÁŘ? Lídr kandidátky občanského sdružení Salto, které v Zad-
ní Třebani vyhrálo volby, Stanislav Balíček.            Foto Petra FRÝDLOVÁ

Třetí nejrychlejší čtenář »vařil« noky s parmezánem
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Leč - Každá obec i město má náves
či náměstí. Ne vždy jsou ozdobou.
Inspirovali jsme se Všeradicemi,
jejichž starosta před časem prohlá-
sil, že zdejší náves je nejhorší v
okolí, a rozhodli se představit ná-
vsi a náměstí v našem kraji. Záro-
veň jsme vyhlásili soutěž o nejkrás-
nější/nejošklivější náves či náměstí.
Náměty můžete posílat i vy, nejori-
ginálnější nominace oceníme.
České vesnice se dělí na tzv. »ulico-
vé« nebo »návesní«. Záleží na tom,
zda se rozrůstaly kolem ulice nebo z
jednoho centra, z návsi. Malebná
víska Leč patří do druhé kategorie.
Když se zkraje 18. století začaly ko-
lem Pustého rybníka objevovat první
domy a začal se kácet starý dubový
les, těžko určit proč byl čtyřicetimet-
rový pruh půdy vynechán a vznikla
tu náves. Snad to bylo zapříčiněno
dvěma potůčky svádícími vodu z po-
lí do rybníka, nebo bylo třeba »pla-
cu« při rybolovu a hlavně ledování –
rybník byl totiž zdrojem ledu pro li-
teňský pivovar. Celé 18. století byla
náves prázdným místem, kolem ně-

hož jezdily vozy s obilím a moukou
z prosperujícího Pusteckého mlýna.
Až koncem 19. století vyrostl na se-
verní straně návsi u silnice do Litně
hostinec U Sudíků, později U Povol-
ných se sálem, známým v okolí tan-

covačkami. Přibližně ve stejné době
obnovili občané Leče ztracený kří-
žek a postavili ho blíž ke středu ná-
vsi. Křížek slavnostně posvětil teh-
dejší liteňský kaplan Václav Beneš
Třebízský. Začátkem 20. století byla

kolem křížku postavena kaplička.
Největších změn doznala náves za
první republiky. V roce 1920 vysadi-
li lidé u kapličky Lípu svobody, na
počest nové republiky a na památku
vojákům padlým ve Velké válce. V
roce 1938-39 rekonstruoval majitel
panství rybník poničený povodní.
Bahno bylo navezeno do středu náv-
si a vytvořen vyvýšený  »ostrůvek« s
kapličkou. Bylo vysazeno 15 lip, za
každého padlého ve válce jedna. 
Hospoda U Povolných byla zrušena
v 50. letech – jako trest za neúčast
Lečských v JZD. Začátkem 60. let
mezi ní a kapličkou postavili místní
za podpory liteňského MNV prodej-
nu a společenskou místnost. Začát-
kem 21. století se zde scházeli lidé
na Letních slavnostech Leče, Vod-
nickém loučení s létem a nohejbalo-
vých turnajích. Dnes je náves téměř
neudržovaná, mnohé památné lípy
vzaly za své, na jižní straně návsi je
málo využívané nohejbalové hřiště
ze 70. let. Kaplička i bývalá prodej-
ny volají po opravě, ale… nejsou lidi
a peníze. Josef KOZÁK

Dobřichovice – Manželé Barbora
a Radim ŽŮRKOVI z Dobřichovic
získali v letošní soutěži Czech
Press Photo 3. místo v kategorii
Příroda a životní prostředí. Porota
ocenila jejich sérii fotek Dobřicho-
vické kukátko: Ohrožený břeh Be-
rounky. Jejich fotky budou spolu s
ostatními do konce ledna vystave-
ny v Křížové chodbě a Rytířském
sále Staroměstské radnice v Praze;
18. listopadu se bude ve zdejší
Brožíkově síni konat vernisáž foto-
grafií Czech Press Photo. 
Nejdříve přijměte gratulaci k úspě-
chu. Překvapilo vás třetí místo?
Děkujeme za gratulaci, jasně že pře-
kvapilo. Nejsme vyloženě reportážní
fotografové, takže jsme spíš zkusili,
co to udělá. Vlastně nás to napadlo
týden před uzávěrkou, protože se za-
čaly šířit zprávy o kultivování břehu
Berounky. To se samozřejmě nelíbí
domorodcům, kteří tento kus volné
přírody využívají k relaxaci. Nalez-
nete zde rybáře, pejskaře, fotografy a
třeba i básníky. Také pro nás je to té-
ma velmi osobní.
Jak fotky vznikaly a jak dlouho?
Břeh řeky Berounky fotíme již čtvr-
tým rokem, ale teprve poslední rok
to dostalo určitý řád. Celou dobu
jsme hledali způsob, jak tuto přírodu
zachytit a přitom se vyhnout kraji-
nářskému klišé. Nakonec jsme zvoli-
li celky a polocelky stromů, které
romantickým vyzněním přispívají k
atmosféře dobřichovického pobřeží.
Jak se fotí ve dvojici? Fotíte společ-
ně, nebo každý zvlášť?
Přírodu fotíme velmi často společně,
jen občas vyrážíme zvlášť. U portré-
tu je to ale výhradně ve dvojici. Má-
me již zažitý určitý styl, který nám
vyhovuje. Střídáme se při mačkání
spouště, hýbáme si se světly, komu-
nikujeme s modely. Jde o určitý ryt-
mus, kterým se snažíme vést atmo-
sféru k našemu tvůrčímu záměru.
Čemu se nejvíc věnujete? Co vás
nejvíc baví? Na vašich fotkách jsou
převážně lidé. 

Je to právě portrétní fotografie. Ne-
jde ale o tradiční zaznamenávání
prožitků ve tváři nebo zachycení
momentální nálady portrétovaného.
Přes tváře fotografovaných lidí rep-
rodukujeme naše myšlenky, které se
zabývají lidskou identitou, případně
genetickými otázkami. 
Není to váš první úspěch, v roce
2008 jste byli ve stejné soutěži také
oceněni, vaše fotky se objevují na
výstavách i v zahraničí. Kde kromě
Czech Press Photo v současné době

mohou zájemci vidět vaše snímky?
V současné době končí společná vý-
stava v nové galerii Gambit foto na-
proti Staroměstské radnici. V zahra-
ničí budou naše fotografie na společ-
né výstavě ReGeneration 2 (80 foto-
grafů nové generace - projekt Musée
de l’Elysée), v Galerii Carla Sozzani
(Milán, 6. 11.), Centre Gallery (Mia-
mi Dade College, 11. 11.) a začát-
kem příštího roku v Aperture Foun-
dation (New York). Vypadá to ho-
nosně, ale na těchto výstavách bude-

me mít pouze dvě naše fotografie.
Paní Barbora žila v Dobřichovicích
v dětství, ale vy, Radime, jste z Mo-
ravy. Jak se vám líbí u Berounky? 
Pocházím sice z Moravy, ale větší
část života jsem prožil v Praze. Ne-
bylo pro mě úplně jednoduché adap-
tovat se na malé městečko. Naštěstí
Dobřichovice jsou nádherné a okolní
krajina je okouzlující. Podílíme se
na vzniku Dobřichovického Kukát-
ka, což je čtvrtletník se zábavným,
intelektuálním obsahem, který dos-
távají lidé zdarma. Dobřichovice ta-
ké pořádají zajímavé kulturní akce,
třeba sochařské sympózium. Vytv-
ořené sochy lemují cestu na Karlík,
což je skvělý nápad. Máme to tu pro-
stě rádi... Lucie PALIČKOVÁ

Dobřichovice? Máme to tu prostě rádi!
MANŽELÉ ŽŮRKOVI NAFOTILI OHROŽENÝ BŘEH BEROUNKY A USPĚLI V SOUTĚŽI CZECH PRESS PHOTO

V Karlštejně můžete
vyrábět dárky i věnce
V říjnu byla opět po prázdninách
otevřena výtvarná dílna Krasohled v
Karlštejně. A tak zájemkyně o tvoře-
ní srdečně zveme do naší malé dílny,
na příjemný podvečer, setkání a spo-
lečné tvoření. 
Na listopad jsme připravili několik
akcí - 13. a 14. 11. se bude konat
Velký vánoční kurs zaměřený hlavně
na výrobu vánočních dárků. Pro
svoje blízké a kamarádky si u nás
budete moci vyrobit šperky, nákupní
tašky, přívěsky na klíče a kabelky,
velký pletený polštář nebo zvíře. Ta-
ké ozdobíme háčkovanými květy če-
pici nebo rukavice. Přijít můžete i
oba dny, připraveno bude pokaždé
něco jiného. 
V pátek 19. od 17.00 a v sobotu 20.
listopadu od 10.00 začínáme výrobu
adventních věnců. Mít včas připra-
vený věnec z vonícího jehličí je pře-
ce k nezaplacení! Na poslední chvíli
si můžete ještě přijít věnec udělat i v
pátek 26. 11. od 17.00. Připraven
bude všechen potřebný materiál -
věnce, jehličí, svíčky i různé přízdo-
by.          Renata FRAŇKOVÁ, Liteň

LEČ. Náves v Leči s dominantou kapličky posvěcené V. B. Třebízským. V
pozadí budova bývalé prodejny. Foto NN Josef KOZÁK

MANŽELÉ ŽŮRKOVI. Barbora a Radim Žůrkovi z Dobřichovic, kteří získa-
li třetí místo v soutěži Czech Press Photo. Foto ARCHIV

Která náves či náměstí v našem kraji je nejhezčí?
NN VYHLÁSILY NOVOU SOUTĚŽ, NÁMĚTY A NÁZORY NÁM MŮŽETE POSÍLAT TAKÉ VY - 10



Naše noviny 22/10 KULTURA, Strana 4   

Papuánci ženy uctívají, občas i kradou
V ŘEVNICKÉM MODRÉM DOMEČKU SE KONALA BESEDA NA TÉMA LIDÉ NOVÉ DOBY KAMENNÉ

Řevnice - Lidé nové doby kamen-
né. Tak se jmenovala beseda se so-
chařem, loutkářem a cestovatelem
Janem Vaňkem, jež se konala 3. 11.
v řevnickém Modrém domečku.
Vaněk, jak sám udává, má domovů po-
vícero. V Čechách pobývá v Čerča-
nech, domek má i v Indické Agondě,
ale zemí jeho srdce je Papua Nová
Guinea, o níž se právě besedovalo.
Autor se prostřednictvím vyprávění a
fotografií pokusil zaplněné kavárně
představit tuto do jisté míry světem
nedotčenou civilizaci a místní přírod-
ní národy, které dosud neznají železo,
elektriku či jiné vymoženosti. Jak sám
popisuje, jde o štastné lidi, kteří  svůj
styl života nechtějí měnit, žijí v soula-
du s přírodou a v respektu všeho ko-
lem sebe. Obývají část zeměplochy,
jež je velmi úrodná a jejíž jedinou ne-
výhodou je nerostné bohatství, o které
mají zájem národy nerespektující nic z
toho, co je těmto primitivním, ale spo-
kojeným kanibalům vlastní. 
Kdy poprvé jste tuto zemi navštívil? 
V roce 1996. Od té doby jsem tam byl
asi dvanáctkrát. Nejdříve jsem jezdil s
různými skupinkami, ale dnes cestuji
nejraději sám. Vyhýbám se tak růz-
ným potížím. 
Například? 
V jedné partě, se kterou jsem jel, byl
otec s dcerou. Přesto, že byli sezná-
meni s tím, kam jedou, začali po čase
z batohů vyndávat bílé kalhoty, san-
dálky, dcerka měla myslím s sebou
dokonce dva fény... 
Jaký je obecný charakter Papuánců? 

Jsou to vyrovnaní lidé, kteří za největ-
ší bohatství považují své ženy a děti,
protože čím více žen a dětí, tím je sku-
pina silnější, tím lépe se ubrání...

Takže ženy jsou tam opravdu cenné . 
Ano, často se i kradou. I v této společ-
nosti vede fyzická síla, muži vítězí a
jsou na hierarchickém žebříčku nejvý-

še. Loví, zajištují, ochraňují. A ženy to
považují za správné, mají svoji roli,
kterou berou jako přirozeně danou. 
Papuánští muži se oblékají jen do oz-
doby z tykve, která je připevněna pro-
vázky kolem beder. Proč?
Tato ozdoba má především dorozumí-
vací význam. Pokud má muž tykev
směrem nahoru, jde do hor, pokud ji
má směrem dolů, jde dolů, většinou k
vodě lovit ryby a podobně... 
Opravdu Papuánci jedí své bližní?
Papuánci věří, že když snědí část z tě-
la velkého bojovníka, jeho síla se pře-
transformuje do nich. Nejde o nějaké
šílené krvavé rituály, ale spíš o zacho-
vání energie odcházejícího významné-
ho člověka. Je to jejich svět, jejich
zvyklosti. Helena PELIKÁNOVÁ

Paní Renertová vás přenese do pohádkové říše...
Těm, kteří mají rádi výtvarnou a poetickou tvorbu Dagmar Renertové, dopo-
ručuji její výstavu. V Modrém domečku na řevnickém náměstí je k vidění do
konce listopadu. 
„S uzlíkem vzpomínek putuji ode dne ke dni a štětcem jak poutnickou holí
odepisuji do vrásek čas. Vlastními slzami připíjím dávným láskám a babím lé-
tem svazuji vadnoucí kytičku jejich jmen...“ Tak je to napsáno u jednoho z je-
jích obrázků, které mají jemnou sílu kouzelným zaklínadlem otevřít naše duše
a dotknout se tam, kde v každém z nás sídlí vzpomínky dávných lásek každé-
ho z nás. Krom snových obrázků paní Dagmar je součástí expozice malovaný
herbář, který představí láskyplný  úvodník, jenž je současně vyznáním autor-
ky: „Herbář přicházel na svět průběhem několika let. Nevznikl by, kdyby mým
životem neprošel nejlepší člověk na světě, jemu je tato sbírka věnována, není
ukončena, bude-li mi dopřán čas... Paní Renertová je jednou z těch dam, které
jakoby mávnutím kouzelné hůlky umí  prostřednictvím své tvorby člověka pře-
nést do tajemné pohádkové říše, kde vládne krásná poezie a svět je plný barev.
Do říše, jíž v sobě nosíme všichni, jen jsme od ní po cestě životem jaksi ztra-
tili klíček, nebo jsme se jej dobrovolně vzdali a na své říše raději zapomněli. 
Zkuste to - zajít a počíst si v sobě samém, třeba naleznete ztracený klíč právě
v těchto barevných sděleních. A když nenajdete, dejte si dobré kafe a babičči-
nu buchtu. Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Zahraje varhaník Kořínek, zazpívá Alice Bauer
Varhaník Jan Kořínek se skupinou Groove vystoupí 19. listopadu od 20.00 v
řevnickém kině. Kořínek je vyhledávaným hudebníkem a producentem, má za
sebou spolupráci s významnými bluesovými a jazzovými interprety a forma-
cemi - pianistou Johnem Lee Sandersem, Barry Richmanem či Meky Žbir-
kou. Skupina Groove je složena ze špičkových hudebníků: na kytaru zahraje
Libor Šmoldas, který právě vydal album s Georgem Mrazem a Sam Yahelem,
na bicí Martin Novák, jenž vystupuje s Lenkou Dusilovou či pianistou Naj-
ponem. Hosty budou britský saxofonista Osian Roberts, člen skupiny Tar-
rantinos a Glenn Miller Orchestra, bluesový kytarista a zpěvák Rene Tros-
sman z Chicaga i zpěvačka Alice Bauer, členka OPSO Pavla Klikara. Nej-
významnějším plodem její spolupráce s bratrem Varhanem O. Bauerem je
kvasibarokní koloraturní árie z filmu Miloše Formana Goyovy přízraky. S
Kořínkem připravuje album Our Kind Of Blues, které zazní v Řevnicích naži-
vo. Součástí koncertu je promítání klipů z koncertů s hosty Ch. Willisem, S.
Lewis a L. Thompsonem. Vstupné 100 Kč.    Robert BARGEL, Kino Řevnice

Radotín - Hned třikrát se můžete
vypravit za divadlem do Kulturní-
ho střediska U Koruny v Radotíně.
Ve středu 10. listopadu se tu bude od
19.00 odbývat premiéra hry Oldři-
cha Daňka Zdaleka ne tak ošklivá,
jak se původně zdálo v nastudování
divadelního souboru Gaudium. Čtyři
samostatné povídky spojuje téma
vztahu muže a ženy v průběhu času
a historických situací.  
V sobotu 13. 11. se bude U Koruny
hrát dvakrát - nejprve od 15.00 Di-

vadlo Letadýlko uvede sváteční my-
stérium Dědek Všudefous. Od 19.00
pak líšnický Divadelní soubor Křoví
sehraje dílo známého dramatika a
spisovatele, obyvatele Líšnice Ivana
Krause Víkend. „Klíčovou dírkou
nahlédnete do kuchyně i ložnice
manželů lhostejno po kolika letech,“
láká Dana Radová, která má v Rado-
tíně na starosti kulturu. „Víkend je
Krausovsky milá a nemoralizující
hra se zpěvy o nevěře a věře, o vině
a nevině,“ dodává. Miloslav FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
13. 11. 18.00 JAKO KOČKY A PSI:
POMSTA PROHNANÉ KITTY
20. 11. 18.00 TOY STORY 3: PŘÍBĚH
HRAČEK

KINO ŘEVNICE
10. 11. 20.00 PŘEDČÍTAČ
12. 11. 20.00 ILUZIONISTA
13. 11. 16.00 TAJEMSTVÍ MUMIE
13. 11. 20.00 ČTYŘI MINUTY
17. 11. 20.00 BIBLIOTHEQUE
PASCAL
20. 11. 16.00 HRDINOVÉ Z DARANU
20. 11. 20.00 NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ

KINO MÍR BEROUN
9. 11. 20.15 HLUBOKÝ SPÁNEK
11. - 14. 11. 20.00 THE SOCIAL NETWORK
13. 11. - 14. 11. 15.30 SAMMYHO
DOBRODRUŽSTVÍ 3D
15. - 17. 11. 17.30 (Po 18.30) LET'S DANCE
16. 11. 20.00 PRECIOUS
17. 11. - 18. 11. 20.00 (Čt 20.30)
OBČANSKÝ PRŮKAZ
18. - 28. 11. 17.30 (So-Ne 15.30, St 18.30)
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
19. 11. - 22. 11. 20.30 (So-Ne 18.30) WALL
STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ
23. 11. 20.30 IMAGINÁRNÍ LÁSKY

CLUB KINO ČERNOŠICE
9. 11. 20.00 (K)LAMAČ SRDCÍ
16. 11. DRNOVICKÉ CATENACCIO
aneb Cesta do pravěku ekonomické
transformace
21. 11. 16.00 JAKO KOČKY A PSI:
POMSTA PROHNANÉ KITTY
23. 11. 20.00 ZATÍM SPOLU, ZATÍM
ŽIVÍ

KINO RADOTÍN
12. 11. 17.00 a 19.30 ČARODĚJŮV
UČEŇ
14. 11. 15.00 KÁŤA A ŠKUBÁNEK
14. 11. 17.00 a 19.30 BEZVA CHLAP
19. 11. 17.00 a 19.30 SAMMYHO
DOBRODRUŽSTVÍ
20. 11. - 21. 11. 17.00 a 19.30 ROMÁN
PRO MUŽE 
21. 11. 15.00 MIKEŠ II

S DOMORODCEM. Cestovatel Jan Vaněk s jedním z domorodců Na Papui
Nové Guinei. Foto ARCHIV

V Radotíně bude k vidění divadlo. Třikrát

Tipy NN
* Přednášku Štěpána Raka Lži ve-
psané v kameni aneb Po stopách čes-
kých skalníků se koná 9. 11. od 17.00
v Muzeu Českého krasu Beroun. (pef)
* Svátek světel oslaví 10. 11. Klub
Betlém v Lochovicích. Od 16.00 do
18.00 půjde městečkem Svatomartin-
ský průvod s lampiony.                  (bk)
* Slavnost svatomartinského vína se
koná 11. 11. od 11.11 hodin v restau-
raci U Janů Karlštejn. Na  programu
je přednáška i ochutnávka karlštejn-
ských vín, zahraje cimbálovka. (pef)
* Svatomartinský lampiónový prů-
vod vyrazí 12. 11. v 17.00 z Křižov-
nického náměstí před zámkem v
Dobřichovicích. (pef) 
* Kapela Sixin hrající rhythm & blu-
es koncertuje 12. 11. od 20.30 v Clu-
bu Kino Černošice. Vstupné 120 ko-
run.                    Michal STREJČEK
* Charitativní koncert Duše a tělo
ve světě barokních písní pořádaný ja-
ko Připomínka Svátku zemřelých se
koná 13. 11. od 17.00 v kostele sv.
Judy Tadeáše v Dobřichovicích.
Účinkuje soubor Collegium Ad libi-
tum a hosté. Dobrovolné vstupné bu-
de věnováno lidem v tíživé životní si-
tuaci. Tereza PAVELKOVÁ
* Na Podzimním plese si můžete za-
tančit 13. 11. od 19.30 v černošickém
Clubu Kino. Hraje City Live Band,
vstup 200 Kč. Výtěžek bude použit k
vybavení dětského hřiště.            (mis)
* 11. ročník prodejní výstavy začí-
ná v sále Dr. Fürsta v Dobřichovicích
14. 11. Do 5. prosince máte možnost
vidět a koupit dekorace ze sušených i
umělých květin, keramiku, svíčky,
vánoční výzdobu aj. (pef)
* Povídání o pejskovi a kočičce. Tak
se jmenuje divadlo pro děti, které bu-
de k vidění 14. 11. od 16.00 v Clubu
Kino Černošice. Účinkuje pražské di-
vadlo Hračka, vstupné 70 Kč.    (mis)
* Kapely Boron a Black Hill zahrají
20. 11. od 20.30 v černošickém Clu-
bu Kino. Vstupné 90 Kč.             (mis)
*  Dětský karneval se koná 21. 11.
od 15.00 v sokolovně Řevnice. Hraje
kapela Třehusk. (pef)
* 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 do 30. 11. instalována v
Městské knihovně Beroun.           (pef)
* Výstavu fotografií nejkrásnějších
koutů světa hostí do 16. 12. Galerie
Čerťák ve Vápence Čertovy schody
Tmaň. (pef)



Hasiči splnili úkol na jedničku
VŠERADIČTÍ SPRAVOVALI RUMUNSKÝM ČECHŮM TECHNIKU A UČILI JE S NÍ ZACHÁZET
Do rumunského Gerniku vyrazila na
konci října výprava ze Všeradic.
Ihned po příjezdu následovalo přijetí
v restauraci, kde se nás ujala místní
restauratérka Marie Piečková. Než
jsme se stačili rozhlédnout, již při-
spěchal místostarosta s pozváním na
oběd. Po vydatném obědě a ubytová-
ní se nedočkavý hasičský tým ve slo-
žení: Tomáš Červený, Tomáš Votava,
Jiří Harnoch a Lukáš Tesařík vrhl na
hasičské vozidlo značky CAS K-25 /
L 101 zaparkované na místní návsi.
Pokus o nastartování se setkal s nez-
darem, baterky byly vybité. Pokračo-
vali jsme tedy prohlídkou auta, vý-
měnou potrubí chladicího systému,
které ve všech spojích i trubkách pro-
tékalo. V pozdním odpoledni se po-
dařilo odchytit náhodně projíždějící

nákladní vůz a motor nastartovat. V
týmu zavládla spokojenost. Motor
běžel, netekl, zkušební jízda prokáza-
la provozuschopnost auta. Práce na
nástavbě pokračovaly až do večera. 
Po dobré večeři jsme se opět sešli v
restauraci, kde jsme v hovoru s míst-
ními setrvali do pozdních nočních
hodin. Trochu zaraženi jsme byli při
návratu na ubytovnu - teplota na po-
kojích dosahovala 3 stupňů, údajně
praskl kotel topení. Naštěstí jsme dí-
ky pohostinnosti místních měli dosta-
tečné vnitřní vytápění. 
Od sobotního rána byli hasiči opět na
nohou. Jejich úkolem bylo proškolit
místní sbor v obsluze a údržbě hasič-

ského vozu. Cvičilo se až do 14 ho-
din, kdy se skupina přesunula na bo-
hatý oběd. Hasiči podle Gernických
splnili úkol na jedničku a  patří jim
poděkování. Odpoledne se šli podívat
po okolí a večer v restauraci dořešili
s místními to, co nestihli dopoledne. 
V neděli ráno následovala prohlídka
trhu, kde je možné koupit vše od če-
pice po koně. Tyto trhy se konají pra-
videlně každou poslední neděli v mě-
síci a určitě stojí zato zažít jejich neo-
pakovatelnou atmosféru. Pak již ná-
sledovalo rozloučení a návrat domů.
Členové výpravy si odnášejí spoustu
zážitků a již se těší na příští rok, kdy
si cestu zopakují.  Bohumil STIBAL

Nový starosta Všeradic bude
zvolen16. listopadu
Vážení občané, zvu vás na první
zasedání nového zastupitelstva
Všeradic, které se bude konat 16.
listopadu od 18.00 hodin v res-
tauraci Na Růžku. Na programu
je složení slibu zvolených zastupi-

telů, volba starosty, návrh rozpočtu na rok 2011 a
programové prohlášení zastupitelstva na volební
období. Právě programové prohlášení nám ukáže,
kam a jak chce zastupitelstvo směřovat vývoj naší
obce. 
Děkuji všem, kteří se zúčastnili lampionového
průvodu konaného u příležitosti 92. výročí vzniku
samostatného Československa. Jsem rád, že tato
obnovená tradice naplno zapustila kořeny, o čemž
svědčí i hojná účast - na akci dorazilo 108 lidí.
Věřím, že v budoucnu budou stejně navštěvovány
i další akce, které budeme organizovat.

Bohumil STIBAL, starosta obce Všeradice

Z podbrdského kraje
* * Výstava Poločas rozpadu malíře
Jiřího Kubelky a jeho dcery Zuzany
ve všeradické galerii a muzeu M. D.
Rettigové potrvá do 31. 12.           (pef)
* Galerie a muzeum M. D. Rettigové
ve Všeradicích jsou otevřeny v úterý
až pátek od 9.00 do 16.00 a v sobotu
i neděli od 10.00 do 17.00.          (bos)
* Střechu truhlárny ve Vižině zach-
vátily 3. 11. kolem 22.30 plameny.
Oheň hasilo několik sborů hasičů. Si-
tuace vypadala děsivě, ale betonový
strop dílnu zachránil. Škoda i tak je
milion a půl. Požár způsobila kunami
poškozená elektroinstalace. (šm)

Poslední říjnový víkend na Vižině ni-
kdo nezahálel. Bylo posvícení. Hos-
podyňky pekly koláče, vařily dobroty,
fotbalisté vyjeli na fotbal do Tmaně,
hasiči připravovali tombolu na ve-
černí tancovačku, před obecním úřa-
dem byl přistaven kontejner na vel-
koobjemový odpad, aby byly domác-
nosti vygruntovány. Pak už mohlo
začít to správné veselí. 
Každoročně je pro děti na posvícen-
ské odpoledne připravena drakiáda.
Stává se pomalu tradicí, že tento den
si s námi vítr zahrává a nezafouká.
Přesto se děti s rodiči snažily a těm
nejšikovnějším se  přeci jen podařilo
draky k nebi dostat. 
Pro děti ale byly připraveny i další
činnosti. Velká dýně přizvala děti k
tomu, aby si připravené dýničky oz-
dobily přírodninami nebo si dýni vy-
střihly z papíru. Na hřišti vznikla vel-

ká pracovní dílna, kde se vyrábělo a
za odměnu se rozdávaly drobné od-
měny. Večer se sešla stovka lidí na

posvícenské zábavě s bohatou tom-
bolou. V ní bylo 107 cen, polovina z
nich  zabijačkové dobroty 

Jana FIALOVÁ, Vižina

Desítka draků rozmanitých tvarů a
barev se slétla poslední říjnovou so-
botu i na louce nad Osovcem. Jako
každoročně se zde konala osovská
drakiáda. Hodnotil se hlavně vzhled
kupovaných, ale i doma vyrobených
draků - na leteckou akrobacii se jaksi
nedostavil dostatečný vítr. Ale i tak
jeden z draků, správněji řečeno papí-
rový trojboký útvar,  vylétl až ke slun-
ci. Jeho autor Alexander Klimeš s
vnučkou Viktorkou odmotal celých
800 metrů připraveného lanka. Na
závěr nechybělo jako každý rok opé-
kání buřtů a stížnosti na absenci vět-
ru. „Buďte rádi, že neprší,“ zhodno-
tila akci jedna z maminek. (JoK)

V Podbrdech shořela
stodola, kdosi ji zapálil
Podbrdy - Starou stodolu v Pod-
brdech, v níž byla uskladněná slá-
ma, zachvátil oheň 27. října hodi-
nu před půlnocí.
U ohně zasahovali řevničtí profesio-
nálové a s nimi také dobrovolní hasi-
či z Řevnic, Litně, Všeradic, Hosto-
mic, Radouše a Drahlovic. „Museli
jsme zasahovat v dýchací technice a
při hašení současně ženijním nářa-
dím rozhrabovat materiál,“ uvedl
řevnický profesionál Pavel Vintera. 
Po uhašení bylo nutné demontovat
narušené trámy a odklidit zbytky slá-
my. Škoda byla vyčíslena na 20 000
Kč. Podle vyšetřovatele stodolu kdo-
si úmyslně zapálil. Případ vyšetřuje
policie. (pef, mif)

POJEDE? Všeradický hasič Tomáš
Červený opravuje hasičské auto v ru-
munské vesnici Gerník, již obývají
čeští krajané. Foto Bohumil STIBAL

Všeradův kurýr
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PŘECI VZLÉTLI. I když o vižinské
drakiádě příliš nefoukalo, někteří
draci vzlétli.       Foto Kamil HRZAL

Děti vyráběly podzimníčky
Vižinské děti se scházejí každé úterý odpoledne na
obecním úřadě. Za přispění některých maminek si
trochu zacvičí a také si vždy něco vyrobí. Tvoření
se u dětí těší nemalé oblibě. Naposledy si každé z
dětí vyrobilo malého skřítka podzimníčka z platíč-
ka od vajíček.              Irena RANDÁKOVÁ, Vižina

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 22/2010 (61)

Vítr nefoukal, draci létali. Nad Vižinou i Osovcem
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V osovské škole jsme si připomněli
v rámci environmentální výchovy
Týden lesů a Den stromů. Skřítkové
Podzimníčci, kteří nás navštívili,
nám začarovali skluzavku - vykouz-
lili na ní první led. I když byl hodně
studený, neodolali jsme a museli si
na něj sáhnout. Na zahradě nám ne-
chali vzkaz, abychom se vydali do
lesa pozorovat barvy listů a vyrobili
pro ně domečky. Před vstupem do le-
sa jsme si připomněli, proč je pro nás
důležitý a jak se tu máme chovat.
Čtvrťáci nám zazpívali písničku o st-
romech. Pak už jsme se rozutekli na-
jít si svůj strom, abychom ho mohli
obejmout, poděkovat a načerpat tak
jeho sílu. Při procházce jsme pozo-
rovali přírodu a poslouchali zajíma-
vé zvuky. Snažili jsme se zaslech-
nout i hlas doktora stromů - datla,
protože i o něm nás čtvrťáci naučili
písničku. Na zpáteční cestě jsme si

nasbírali přírodniny, abychom na
školní zahradě mohli Podzimníčkům
postavit domečky. Ti nám zatím při-

pravili několik úkolů a poznávaček.
S pomocí páťáků se nám vše podaři-
lo na výbornou. Byl to fajn den a už

se těšíme, až některé ze skřítků uvi-
díme v Pohádkové zemi v Pičíně.  

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

První velký folkový festival, na kte-
rém jsem si zahrál, byl mezinárodní
Tai-aš (To jsem já) pořádaný koncem
října v Litvě. Ze Všeradic jsem vyjel
v pět ráno a v devět večer zakotvil ve
Vilniusu. Pravda, kdyby měl člověk
dodržovat polské dopravní předpisy,
trvalo by to o den déle. Zejména je
třeba se naladit na kuriózní, leč efek-
tivní systém jízdy na dvouproudých
polských silnicích. Na nich existuje
imaginární prostřední pruh oběma
směry, který si musí řidič vytvořit
sám. Fiktivní pruh vede vždy tím
směrem, jímž někdo předjíždí, a pro-
tijedoucí auta se poslušně uklízejí ke
straně. Taková jízda šetří čas i nervy,
vždyť jen přes Polsko člověk najede
kilometrů jako z Prahy do Košic.

Písničkáři z celého světa
Na festivalu se sešlo několik desítek
písničkářů z celého světa, vesměs
stejně nepatrné velikosti jako moje
maličkost – byli tu Litevci včetně
Vytautase V. Landsbergise, syna
někdejšího slavného revolucionáře a
předsedy popřevratového litevského
senátu, německý bluegrassový bend-
žista, francouzský kabaretiér či skvě-
lý kytarista Stanley Samuelssen, jenž
proslul v 60. letech jako frontman
nejslavnější kapely na Faerských

ostrovech. Z toho je zřejmé, že spíše
než o slet hvězd se jednalo o přátel-
ské setkání muzikantů na stejné vl-
nové délce, kterým není lhostejný
svět a nehodlají ho po vzoru popo-
vých uskupení lakovat na růžovo. 

Zadání bylo zpívat v rodném jazyce,
a tak na šňůře koncertů po celé Litvě
i v lotyšské Rize zněly acapellové
zpěvy mírně esoterického litevského
barda Giedriuse Arbačiauskase i na-
dupaná flamenková kytara dvacetile-

té španělské hvězdičky Rocío Ra-
mos, francouzské balady i německá
country, lotyšské trio předvádějící
skvělou show, když se náhodou po-
dařilo, že se ani jeden z nich neopil,
dumná ruská hudebnice Galina
Chomčik, lehce zahořklý bulharský
bluesman Plamen Stavrev, irské pro-
tiválečné písně Denise McLaughlina
a mezi tím vším i pár českých protest
či souhlas songů v mém podání. 
Podzimní Litva je stejně krásná jako
podzimní Poberouní, jen bez těch
kopců. Zrzavé lesy připomínaly, že
zima je za dveřmi a tajga v dohledu,
jedno ráno ležel v ulicích Vilniusu
první sníh. A proto i publikum bylo
potřeba vždy nejprve trochu roze-
hřát, pak se ale stalo vřelým a zdálo
se, že bardská zpívaná poezie má sí-
lu promlouvat k lidským srdcím i
skrze jazykovou bariéru. 
Příště pojedu zas, jestli mě pozvou. 

Jan JÍCHA, Všeradice

Zpíval jsem protest i souhlas songy...
OBYVATEL VŠERADIC JAN JÍCHA ÚČINKOVAL NA MEZINÁRODNÍM FOLKLOVÉM FESTIVALU V LITVĚ

Divadlo ze stodoly připravilo »utopence«
PREMIÉRA NOVÉ HRY OSOVSKÝCH OCHOTNÍKŮ JE NAPLÁNOVÁNA NA 13. LISTOPADU 
Osov - Někde v nebi, přesněji řečeno
u Svatopetrské brány, stojí malá hos-
půdka. Na tom by nebylo nic zvlášt-
ního - nebe je obrazem pozemského
života a takovýchto hospůdek a kr-
čem je tam rozeseto nepočítaně. Av-
šak v této hospůdce se setkávají vý-
znamné, méně významné ba i docela
nevýznamné osobnosti české histo-
rie. Posedávají u piva, vedou řeči jak
to tak v hospůdkách bývá a hledí do-
lů, cože to ten český národ bez nich
zase vyvádí. A také si dávají vyhláše-
né utopence pana hostinského...
Zajímá vás, kdo všechno do této hos-
půdky chodí? A jakápak převratná
událost se právě děje dole na zemi?
Pak se přijďte podívat na původní
komedii se zpěvy Dá si někdo uto-

pence?, kterou nastudovalo osovské
Divadlo ze stodoly. 
Toto uskupení vzniklo v roce 2008 a
na domácí scéně – stodolním mlatu
– má za sebou úspěšné inscenace
Čapkových Povídek z jedné kapsy i
pohádek Jana Wericha O rybáři a je-
ho ženě a Až opadá listí z dubu. DiS
aneb Divadlo ze stodoly se v této hře
poprvé představuje v obměněné a
rozšířené sestavě.
Premiéra se koná v Osově, ve  třídě
staré základní školy, což je pro ne-
znalé v patře hospody U kostela, v
sobotu 13. listopadu od 19 hodin.
Počet míst je omezen, proto neváhej-
te a přijďte včas. V případě velkého
zájmu budeme hru opakovat v nedě-
li od 14 hodin.               Josef KOZÁK

Znak vyrobili z víček
Osovští čtvrťáci se zapojili do soutě-
že o vytvoření znaků měst a obcí z
odpadových materiálů. Úkolem bylo
nejprve zjistit, jak znak Osova vypa-
dá. Pak začaly padat návrhy, jak a z
čeho znak udělat. Vyhrála plastová
víčka, kterých díky tomu, že si je ni-
kdo vloni neodvezl, máme zásobu.
Děti si zvolily Adama Staveníka za
grafika, který znak podle předlohy
předkreslil, jiní třídili víčka podle
barev a zbytek je lepil tavící pistolí.
Byla to práce na šest hodin, ale vý-
sledek stojí za to. Zdobí halu školy a,
bude-li vybrán, bude reprezentovat
kraj v celostátní soutěži. Držte nám
palce!         Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

SÍLA OD STROMŮ. Osovští školáci při procházce v lese objímali stromy a
čerpali jejich sílu.. Foto Soňa KOCMANOVÁ

LITEVSKÝ GALAKONCERT. Autor článku na závěrečném gala koncertu v
kostele sv. Kateřiny ve Vilniusu. Foto ARCHIV

STRAŠIDELNÁ DÍLNA. Koncem říj-
na se v liteňské škole konalo hallo-
weenské odpoledne. Děti si mohly
vydlabat dýně, vyrobit ornamenty ze
semínek či papírová strašidla a du-
chy. Ohlas měla ochutnávka dýňové
polévky i dýňových řízků, jež připra-
vila paní učitelka Pavlyšynová a žáci
7. třídy. Odpoledního programu se
zúčastnila asi třetina žáků, takový
zájem nám udělal velkou radost. Za
dýně děkujeme Petru Doušovi ze Mě-
ňan.   Text a foto Dita ŠINÁGLOVÁ,

Martin ŠINÁGL, Liteň

AKČNÍ UTOPENCI. Ve hře Dá si
někdo utopence? nechybějí ani akč-
ní scény. Foto Jiří VNOUČEK

Osovské děti objímaly stromy a stavěly domečky
ŠKOLÁCI SI PŘI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ PŘIPOMNĚLI TÝDEN LESŮ A DEN STROMŮ



Na závod dorazil Quinto z Elbu i Stříbrný permoník
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ NA CVIČÁKU POŘÁDALI ZKOUŠKY, ZÁVODY I OSLAVY JUBILEÍ SVÝCH ČLENŮ
Bohatý podzim prožívají kynologové
na svém cvičáku v Letech. Měli jsme
naplánovány troje zkoušky a podzim-
ní závod. Také jsme několikrát pose-
děli při oslavách jubileí našich členů.
První zkoušky z výkonu podle národ-
ního zkušebního řádu se konaly 2. říj-
na. Zúčastnilo se jich sedm psovodů,
z nichž bylo šest úspěšných. Dalších
zkoušek se 9. 10. zúčastnilo 18 pso-
vodů. Z osmi účastníků, kteří absol-
vovali Zkoušku ovladatelnosti psa,
bylo úspěšných šest. Zkoušku zák-

ladní upotřebitelnosti 1. stupně složi-
lo všech šest psovodů, limit potřebný
pro tutéž zkoušku 2. stupně nesplnil
ani jeden. Ze složení těžké zkoušky
ZPU-S se radovali oba uchazeči. 
Třetí ročník Podzimního závodu se
konal ve svátek 28. 10. Zúčastnilo se
ho 27 závodníků, což je oproti minu-
lému roku, kdy jich přijelo 52, polo-
vina! Naši organizaci reprezentovalo
devět účastníků. Po slavnostním za-
hájení začaly poslušnosti. V této ka-
tegorii startovalo šest závodníků, prv-

ní místo obsadila Lenka Holíková
(ZKO Lety) s německým ovčákem
Quinto z Elbu, jež získala 56 bodů ze
60. Na druhém místě byla Renata
Hrubá (Libeň) s německým ovčákem
Chad ze Středohor, na třetím místě
Helena Vacínková (Středokluky) s
malým kníračem Barock Hel-Mich.
V kategorii ZVV1 bylo pět závodní-
ků, zvítězila Petra Adamcová (Bu-
kov) s rotvajlerem Jonnym. Druhý
skončil Luděk Hrudka (Lety) s ně-
meckým ovčákem Gary z Hromadné-

ho, třetí Břetislav Žaloudek (Stráž p.
Ralskem). V kategorii ZVV2 závodi-
lo také pět závodníků. První tři získa-
li stejný počet bodů – 182 (z 200). O
umístění rozhodovaly body za obra-
nu. Vyhrál Vladimír Kasl (Lety) s ně-
meckým ovčákem Cafů Půlnoční
měsíc, druhé místo obsadila Mirosla-
va Worlová (Bukov) s německým ov-
čákem Lukas z Jirkova dvora, třetí
Petra Horáková (Libeň) s border kolií
Bárt Stříbrný permoník. V kategorii
IPO1 závodili pouze závodníci. První
místo patří Aleně Vanžurové (Lety) s
německým ovčákem Hank ze Srnčí-
ho dolu. (Dokončení na straně 8)

Cvičit mohou všichni! 
Od pondělí do pátku lze v Letech tělo
protáhnout nejen v sokolovně, ale i v
Leťánku. V pondělí od 14.30 jsou do
rodinného centra zváni senioři. Jed-
noduchá cvičení připravovaná fyzio-
terapeutkou rozproudí energii, cviče-
ní zlepšuje kvalitu spánku, pohybli-
vost i funkčnost kloubů. V neposlední
řadě je prevencí inkontinence. 
V úterý dopoledne od 11.00 jste zvá-
ni na jógu pro dospělé, od 16.00 mo-
hou i ti nejmenší cvičit dětskou jógu.
Pro děti od 10 let je vhodné dyna-
mické i posilovací cvičení, které star-
tuje každé úterý od 17.00. Ve čtvrtek
od 11.00 si můžete do letovské kni-
hovny přijít zacvičit Pilates - cvičení
pro každý věk. Totéž se opakuji stejný
den večer od 19.00 v sokolovně. Pá-
teční dopoledne v Leťánku je věnová-
no zdravotnímu a regeneračnímu cvi-
čení pro všechny věkové kategorie.

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Posvícení: Martin na koni,
zabíjačka, cimbálovka...
Lety - Děti, rodiny, senioři. Všichni si přijdou
na své o tradičním Svatomartinském posvíce-
ní, jež se na letovské návsi koná 13. listopadu.
Program začne v 11.00, kdy bude zahájen stylový
jarmark a prodej zabíjačkových pochoutek. Pos-
tupně zahrají Staropražští heligonkáři, dechovka
12 Plzeň, cimbálovka z Velkých Pavlovic i »do-
mácí« Třehusk. V 15 hodin dorazí na koni svatý
Martin. Připravena je soutěž v pojídání koláčů i
předání výroční Ceny Našich novin.                (mif)

Cyklisté vyrazí do Brd,
pak si opečou buřty
Lety - Tradiční tečku za cyklistic-
kou sezonou v Letech obstará zá-
vod Winter Trans Brdy.
Závod bude odstartován v sobotu 20.
listopadu v pravé poledne na letov-
ské návsi. Trasa měří čtyřicet čtyři
kilometrů a vede po hřebenech Brd.
„Zúčastnit se může každý, amatéři i
profesionálové,“ uvedl starosta Letů
Jiří Hudeček. „Po dojezdu a vyhláše-
ní výsledků, které je naplánováno na
16.00, bude na návsi připraveno opé-
kání buřtů, guláš, svařené víno a dal-
ší dobroty,“ dodal.                         (mif)

Cestovatel přednášel
o Dálném Východě
Přednáška na téma Čína - Korea - Ja-
ponsko:  Země podobné, avšak roz-
dílné se konala první listopadový den
v letovském sále U Kafků. Ekoturis-
ta, cestovatel, nakladatel a nadšenec
do Esperanta Petr Chrdle během pou-
tavého vyprávění promítal fotografie
ze svých cest po Dálném Východě. 

Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

K NOZE! Na letovském cvičáku je živo. Foto Alena VANŽUROVÁ

Letovský zpravodaj
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Sokolové vás naučí,
jak si ulehčit úklid
TJ Sokol Lety zve v neděli 14. 11. od
10.00 hodin na akci, kterou pořádají
»nejen ženy nejen pro ženy« v areálu
Sokola. Celý den můžete strávit cviče-
ním Pilates a Jógou, mimo to lze zh-
lédnout triky, jak si zjednodušit domá-
cí úklid, nebo jakými kosmetickými
dárky udělat radost bližním. Za akční
symbolickou cenu si můžete nechat
změřit a diagnostikovat energetickou
rovnováhu přístrojem Supertronic. Na
místě zájemci vyzkouší masáž šíje lá-
vovými kameny nebo Čínskou energe-
tickou masáž hlavy a šíje. Nechte si
také poradit, jak ošetřovat ruce a je-
jich pokožku, která trpí hlavně pokud
při domácím úklidu nenosíte ochran-
né rukavice. Během cvičení a ukázek
bude funkční dětský koutek s dohle-
dem.          Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Aktuální informace o dění v Letech 22/2010 (5)

Nad mořinským menhirem kroužilo na pět desítek draků
Drakiádu na kopci u mo-
řinského menhiru upořáda-
la obec Mořinka a rodinné
centrum Leťánek z Letů. V
jednu chvíli se ve vzduchu
vznášelo na 50 draků míst-
ních i z okolí - Letů, Moři-
ny, Hlásné Třebaně i Dob-
řichovic. Protože bylo pří-
mo ideální počasí, jakmile
draci vzlétli, nechtělo se
jim zpět. Jedna z rekordma-
nek Kristýnka Hašková do-
kázala s drakem škubají-
cím se v povětří vyšplhat
na Menhir, malovat na ta-
buli, najít cestu bludištěm i
vystát frontu na cukrovou

vatu. A drak si stále a bez
přestávky vesele poletoval

povětřím. Cenu za nejvýše
letícího draka si vybojova-

la včelka Mája, ale asi jí
vítězství stouplo do hlavy a
majiteli ufrnkla kamsi smě-
rem na Karlík.Jméno maji-
tele se mi nepodařilo vypá-
trat, protože vyběhl stateč-
ně za drakem a už se také
nevrátil. Skvěle létali i dra-
ci Teodora Tejkla z Mořin-
ky, Lukáše Květoně z Letů a
drak-vrána Klárky Vyhna-
lové. Snad největší drak s
velikostí ke dvěma metrům
ve špičce, který dostal také
jednu z cen, patřil Verunce
Sahulkové. S drakem ji ra-
ději držel tatínek... 

Barbora TESAŘOVÁ

NEJVĚTŠÍ. Největší drak na mořinské drakiádě patřil
rodině Sahulkových.              Foto Barbora TESAŘOVÁ
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Ani jedno, ani druhé, ani třetí. Chlá-
dek alespoň nic podobného nikde
nedohledal. Proč se tedy rozhodl
právě pro Lety? „Protože bydlím ne-
daleko, v Dobřichovicích, a protože
místo, které jsme si vybrali, leží na
zajímavé trase Praha – Karlštejn,“
odpovídá.
Letovský pivovar s počátečním výs-
tavem 1 500 hektolitrů ročně bude
nabízet převážně spodně kvašený le-
žák plzeňského typu, takový, po kte-
rém je v Čechách největší žízeň.
Dvanáctku, tu hlavně, ale i jedenáct-
ku. Značka MMX bude k dostání
pouze v místě, případně si ji budete
moci odnést ve džbánku či soudku
domů. S lahvováním ani se zaváže-
ním restaurací se ohledem na ucho-
vání vlastností vyrobené chmelové
dobroty prozatím nepočítá. 
Opravdu bude letovské pivo nejlepší
v republice, nebo jde jen o marketin-
gový tah a snahu vzbudit pozornost?
„Je to náš záměr, seriozní záměr,“

tvrdí Chládek. „Samozřejmě jde tro-
chu o nadsázku – je nám jasné, že
každý má jinou chuť. Ale každý op-
ravdový pivař určitě pozná dobré pi-
vo od špatného.  A my chceme vařit
to opravdu dobré. Proto jsme vsadili
na nejlepší technologii, jež je ve svě-
tě dostupná, na bezkonkurenčně nej-
lepší, nejdražší suroviny a na špičko-
vého sládka. Ten »náš« pracoval tři-
cet šest let v Plzeňském Prazdroji."
Kromě piva bude v objektu k dispo-
zici restaurace s domácí českou a
speciální pivovarskou kuchyní, sál
pro až pět set lidí a hotel.
„Samozřejmě, že jako každý jiný so-
lidní pivovar chceme oslovit, přitáh-
nout hlavně lidi tak zvaně zpod ko-
mína, tedy místní. Ale doufám, že
budeme zajímaví i pro hosty z okolí
a pro turisty zdaleka,“ věří Robert
Chládek. „A hlavně doufám, že se
našeho piva budou moci napít a na-
šich služeb využít už hodně brzy!“
uzavírá.  Miloslav FRÝDLUŽ BRZY. Letovský pivovar je před otevřením. Foto NN M. FRÝDL

V Letech budou vařit nejlepší pivo...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

O pivovaru kolují mezi lidmi bizarní informace...
V čísle 10 Dobnet zpravodaje se u
fotografie pivovaru v Letech objevila
nepravdivá informace. Správná ver-
ze popisku je tato: Nová budova pi-
vovaru v Letech je příkladem abso-
lutního dodržení podmínek daných
územním plánem obce.
Pochopil jsem, že v článku, u něhož
se fotografie objevila, šlo o volební
boj, a dál se věcí nehodlám zabývat. 
O dokončovaném pivovaru s restau-
rací koluje mezi lidmi mnoho bizar-
ních informací. Pomíjím ty, které se
týkají územního plánu (objekt nesmí

být tmavý, měl být menší, stát jin-
de…) - ten si každý může přečíst a
porovnat s realitou, i ty, jak kdosi
(starosta, ministr, pracovník staveb-
ního úřadu) dostal miliony korun (to
by bylo opravdu zbytečné).
Myšlenka na pivovar vznikla v hla-
vách pár přátel, kteří za pivem jezdí
zejména do Německa. Jen v Bavor-
sku je několik stovek pivovarů, z
nichž mnoho nabízí příjemné restau-
race s dobrým jídlem a ubytování.
Některé to nabízejí stovky let, neboť
tento kraj neovládala bolševická lů-

za, jež má na svědomí zmar, o němž
všichni dobře víme. I v Čechách byly
stovky pivovarů, ale na přervanou
tradici již nelze navázat. Lze však za-
ložit tradici novou. 
Náš pivovar stojí v Letech, a protože
»kde se pivo vaří, tam se dobře da-
ří«, myslím, že je to skutečnost pozi-
tivní. Ne každému se líbí, stejně, jako
se každému nelíbí jen jedna květina,
žena či auto, ale uvidíte, že ostudu
dělat nebude. Pivovarská technolo-
gie je od absolutní špičky oboru, pan
sládek patří k nejzkušenějším na ce-
lém světě. To, spolu s nejlepšími su-
rovinami, jež používáme, dává nadě-
ji, že budeme vařit nejlepší pivo v
Čechách (při vědomí, že každý pova-
žuje za nejlepší to své). Možnost
ubytování vnímáme jako servis pro
ty, jimž naše pivo a jídlo zachutná
víc, než plánovali. Nekuřácká resta-
urace, kde budeme podávat tradiční
jídla k pivu i speciality, je koncipo-
vaná jako sál s možností pořádání
akcí, či setkání i většího počtu lidí.
Její součástí je venkovní terasa. 
V rámci výstavby pivovaru bude op-
raven povrch ulice Dobřichovická,
ulice Karlická dostane povrch nový.
Na vlastním pozemku nalezne parko-
vání asi 50 aut a 4 autobusy. Na zá-
kladě požadavků vážených sousedů
jsme změnili projektovou dokumen-

taci: autobusy našly místo v zóně ze-
leně, aby nerušily ani esteticky. Počí-
táme s výsadbou vzrostlých stromů.
O projektu pivovaru MMX bych
mohl popsat několik stránek, ale
věřím, že ti, kteří chtějí vědět a vidět
víc, se přijdou podívat sami. Dou-
fám, že možnost budou mít brzy - jí-
delní lístek již existuje, pivo je uvaře-
no. Cesta, jíž jsme urazili od prvního
tlachu u piva, přes sehnání pozemku,
zpracování projektu, získání staveb-
ního povolení až po stavbu, byla tr-
nitá. Když vám u nás bude dobře, tr-
ní rozkvete.          Robert CHLÁDEK,

jednatel  FORTIS Bohemia s.r.o.,
generálního dodavatele MMX

Odpověď zpravodaje
V Dobnet zpravodaji 10/2010 se pod
fotografií pivovaru v Letech objevila
tato věta: Nová budova pivovaru v
Letech je příkladem nedodržení pra-
videl daných územním plánem obce.
Její význam měl vyznít tak, že povo-
lení výstavby pivovaru s takto řeše-
nou architekturou je v rozporu s teze-
mi územního plánu obce Lety, který
zahrnuje základní regulativy tak, aby
»zůstal zachován vesnický ráz obce
nejen uvnitř, ale i při pohledech na
obec«.             Barbora TESAŘOVÁ,

Dobnet zpravodaj

Víte, proč se letovský pivovar jmenuje MMX? Znáte-li odpověď na

tuto otázku, napište nám na adresu redakce (Třebaňská 96, 267 29

Zadní Třebaň, případně frydl@dobnet.cz). Tři nejrychlejší luštitelé

získají speciální »pivařské« ceny. (mif)

Druhá byla Kateřina Kloučková
(ČKNO) s fenou německého ovčáka
Cora Půlnoční měsíc, třetí Zora Bro-
mová (Libeň) se stafordšírským bul-
teriérem Bastienem.
Vloženého obranářského závodu se
zúčastnilo osm borců. Vítězem se
stal Vladimír Kasl (Lety), druhé
místo obsadila Marie Šubrtová (Le-
ty) s neměckým ovčákem Bren z
Hromadného, třetí Miroslava Worlo-
vá (Bukov) s NO Lukasem.
Úroveň výkonů bylo dobrá. Ne vždy
se vše vydaří podle představ psovo-
dů, ale bylo vidět, že závodníci byli

připraveni. Poděkování patří členům
naší organizace, kteří pomáhali jako
pořadatelé, kantýně, kde se oháněl
kuchař Míla Vondrášek a jeho zdatná
pomocnice Romana Rychlá, jež do-
stála svému jménu, i sponzorům. 
V neděli 14. 11. nás čekají ještě jed-
ny zkoušky z výkonu. Tím ukončíme
letošní sportovní sezonu. Určitě se
ještě sejdeme na posezení kolem vá-
noc, abychom si popovídali a roz-
loučili se s letošním rokem. Přes zi-
mu budeme trénovat a připravovat se
na ten příští. Alena VANŽUROVÁ,

Kynologický klub Lety

Na závod dorazil Quinto z Elbu...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
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Děti se světýlky putovaly za skřítkem
MATEŘSKÝ SPOLEK BROUČCI UŽ POPÁTÉ POŘÁDAL LAMPIONOVÝ PRŮVOD ZADNÍ TŘEBANÍ

Zadní Třebaň – Cestu vsí po roce
opět rozsvítily lucerny a lampiony.
V pátek 5. 11. procházel Zadní
Třebaní osvětlený průvod – děti s
rodiči se vydaly od hasičské zbroj-
nice směrem na Ostrov, tentokrát
za tajemným skřítkem. Průvod
pořádal už popáté za sebou zdejší
mateřský spolek Broučci.

Nenechaly si ho ujít desítky dětí.
Stejně jako každý rok se všichni se-
šli u hasičárny, kde si vyslechli pří-
běh o skřítkovi, procházejícím pod-
zimní krajinou. Děti skřítka celou
cestu hledaly, některé poctivě svítily
do každého křoví. Po procházce ko-
lem potoka a lípy, ulicí k Voškovu a
pak podél trati se všichni dostali na
Ostrov. Tam ještě zahlédli bludičku,
která je chtěla odlákat do tmy, ale

nakonec našli správnou cestu a u po-
káceného stromu se setkali se skřít-
kem Panuškou. Dostali od něj po-
klad, ukrytý na hladině Berounky.
Pak už se většina příchozích přesu-
nula do hospůdky na Ostrově, kde
tradičně čekalo pohoštění a teplý čaj.   
Děti si průvod opět užily, dokonce i
vítr se vpodvečer uklidnil, takže
lampiony nezhasínaly. 
Broučci děkují Martinu Kodetovi za

azyl i čaj, maminkám za skvělé kolá-
če. Velký dík patří také Pepovi Svo-
bodovi, který si zahrál skřítka. „Nej-
horší bylo, že jsem přes vousy skoro
nic neviděl,“ zhodnotil svůj herecký
výkon Pepa.     Lucie PALIČKOVÁ

Výstavu Barvy podzimu uspořádala první listopadový pátek Mateřská škola
v Litni. Vystaveny byly výtvarné práce dětí, které s učitelkami chystaly již od
počátku září, podzimní dekorace a dýňová strašidélka, jež vytvořily děti s
maminkami na nedávném podzimním vyrábění. Výstavu si přišla prohléd-
nout celá liteňská škola, spřátelená školka ze Svinař a nenechala si ji ujít
ani spousta dalších návštěvníků. Obě akce- podzimní vyrábění i samotná
výstava - se povedly na jedničku!             Text a foto Pavla PETROVÁ, Liteň

Ženě z Hradce ukradli
značkové oblečky
Karlštejn - Ramínko se značkovým
trikem, mikinou a kalhotami nechala
29. 10. večer řidička ve voze Mitshu-
bishi Lancer zaparkovaném před In-
formačním střediskem v Karlštejně.
Do auta se přes noc kdosi vloupal a
oblečky ukradl. I s rozbitým oknem
má žena z Hradce Králové škodu 26
tisíc korun. (šm)

Poberouní - Policisté varují: Po-
zor, blíží se Vánoce, začne přibývat
krádeží, hlavně v obchodech.
Co nevidět jsou tu svátky, lidé se dali
do nakupování dárků pod stromeček.
Zlodějům začaly žně. „Policejní sta-
tistika, kriminalních činů před kon-
cem roku, vždy přibývá,“ varuje ve-
litel řevnických policistů Jiří Dlask a
dokládá své tvrzení čísly: V říjnu by-
lo v »jeho« policejním rajonu spá-
cháno 63 přečinů - o 15 % víc, než v
září. A čím víc se budou blížit Vá-
noce, tím bude hůř.
„Chtěl bych požádat čtenáře, aby

byli před koncem roku velmi opatrní
ke svému majetku,“ vzkazuje Dlask.
„Při nákupech nenechávejte dárky v
autech, dávejte si pozor na peněžen-
ky. A nezapomeňte, že i drahé dárky,
které už máte koupené a schované
doma, jsou pro zloděje velkým lá-
kadlem!“ A ještě jedno praktické va-
rování: Pokud jedete slavit vánoční
svátky nebo konec roku na chatu či
chalupu, nikdy nevozte dárky, jídlo
či alkohol předem. Velmi snadno
byste mohli o vše v nehlídaném,
opuštěném rekreačním objektu při-
jít.                             Miloslav FRÝDL

Caparti vystavovali dekorace i strašidélka

Nevěsta se přejedla
na svatební hostině
Poberouní – Lékař řevnické zách-
ranky zasahoval nedávno v pozd-
ních nočních hodinách u nevěsty,
která přehnala oslavy u svatební
hostiny. Neopila se, přejedla. 
„Měla koliku, takže jsme ji ošetřili a
ponechali dalšímu svatebnímu vese-
lí,“ dodal šéf záchranky Bořek Bulí-
ček. Takové případy na různých os-
lavách, kdy se lidé přejí a pak je jim
zle, jsou podle Bulíčka poměrně
časté, a to u starších, mladších lidí i
diabetiků. (lup)

Blíží se svátky, zlodějské žně
NA KONCI ROKU VŽDY PŘIBÝVÁ KRIMINÁLNÍCH ČINŮ

ZA SKŘÍTKEM. Desítky dětí i dospělých se v Zadní Třebani s lampiony i
dalšími světýlky vydaly za skřítkem Panuškou.      Foto NN L. PALIČKOVÁ

Obří šachy budou
lákat turisty do obcí
Ořech - Rekordní šachy byly 28.
října v Ořechu protokolárně změ-
řeny a zapsány do knihy rekordů.
V brzké době budou rozvezeny do
obcí našeho kraje.
„Nejvyšší figura (černý král Karel
IV., který bude v Karlštejně) měří
291,5 cm!“ uvedl autor šachů Vla-
dimír Glaser s tím, že obvod »hrud-
níku« mají všechny figury stejný -
350 cm, průměrná váha je 1500 kg.
Šachy, jež mají sloužit jako turistic-
ká atrakce, budou rozvezeny po ob-
cích Karlštejnska. V okolí je budou
mít Řevnice, Lety, Karlštejn, Svina-
ře, Hlásná Třebaň či Všeradice. (mif)

Saxana létala po třídě
Saxanka je slečna netopýra nejmen-
šího a patří mezi handicapované
svěřence paní Jahelkové, pracovnice
Přírodovědecké fakulty UK, která
bydlí se svými netopýry ve Svina-
řích. Před pár dny je přinesla ukázat
dětem do přírodovědného kroužku
ZŠ Zadní Třebaň. Saxanka byla vy-
chovávána v zajetí od narození, vle-
těla totiž do blízkosti elektrického
vedení a měla poraněné křídlo. V
naší třídě se jí moc líbilo, proletěla
se a dostala od dětí moučné červy. 
Děti si směly netopýrky hladit i po-
chovat, viděly film Netopýři ve tmě,
který bude vysílán v televizi. Dozvě-
děly se, jak spolu netopýři žijí, jak se
dorozumívají i jakými přístroji lze ji-
mi vysílané signály převést do naší
hladiny slyšitelnosti. Budeme-li mít
štěstí, vypravíme se časem na jejich
zimoviště.    Monika MAZÚROVÁ,

ZŠ Zadní Třebaň

Opařila se ve vaně
Mokropsy – Starší žena v Mokro-
psech minulý týden uklouzla v
koupelně a spadla do vany plné
horké vody. 
Popálila si nohy, hýždě a kus zad.
„Byla popálená asi na 20% těla. Náš
lékař jí rány ošetřil speciálním ge-
lem na popáleniny, pak byla převe-
zena na popáleninové centrum Vino-
hradské nemocnice v Praze,“ řekl šéf
záchranky Bořek Bulíček.          (lup)

Svinařští odvezli
pomoc do Raspenavy
Svinaře, Raspenava - Finanční sbír-
ku ve prospěch mateřské školy v se-
veročeské obci Raspenava, která
musela být po srpnových povodních
stržena, uspořádali obyvatelé Svi-
nař. Do dětské kasičky umístěné v
místním konzumu se  vybralo 25.500
korun. Za ně Svinařští zakoupili se-
stavy, matrace i žebříky na cvičení a
drobné hračky. V pátek 5. 11. vše

předali  přímo v Raspenavě zástupci
ředitele tamní  školky a školy. (Na
snímku zleva Alena Roztočilová a
Pavla Procházková při vykládání
věcí). Tamní školku podpoříme i vý-
těžkem z Adventního jarmarku, který
se bude konat 12. prosince v sýpce
svinařského zámku. 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře 
Foto Alena BUŇATOVÁ

Z našeho kraje
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malých Clumcem bude přístup-
ná 20. a 21. 11. od 10.00 do 15.00.
Občerstvení je k mání přímo ve věži.
Antonín KOTOUČ, Velký Chlumec
* Uprostřed minulého týdne byla
řevnická záchranka přivolána k cyk-
listovi, který spadl z kola u hasičské
zbrojnice v Zadní Třebani. Muž byl
zřejmě pod vlivem alkoholu a po pá-
du utrpěl poranění hlavy a ruky.
„Převezli jsme ho na chirurgické od-
dělení hořovické nemocnice,“ řekl
šéf záchranky Bořek Bulíček.    (lup)
* K požáru komína v Pražské ulici
v Řevnicích vyjížděli poslední říjno-
vý večer místní profesionální i dob-
rovolní hasiči. „Na místě jsme zjisti-
li, že požár je rozšířen téměř v celém
komínovém tělese,“ uvedl řevnický
profesionál Pavel Vintera. „Hořící sa-
ze jsme sráželi štěrkem a komín spe-
ciálním nářadím vyčistili,“ dodal.
Vzhledem k poškození komína bylo
majiteli zakázáno topit do doby, než
odborná firma udělá revizi.         (mif)
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K r á s n á  n o v á  k o l a ! 

Staročeská zabijačka
Dne 13. 11. od 11:00 hodin 

ve Společenském domě v Zadní Třebani.
Po celý den HARMONIKA živě.

Jelítka, jitrnice, tlačenka, polévka,
prodej i »přes ulici«.

(Polévka do přinesených nádob.)

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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S naším krajem je spojeno mnoho
legend trampingu. Dočtete se o
nich v Našich novinách. Dnes se už
podruhé věnujeme zakladateli Li-
gy lesní moudrosti Miloši Seiferto-
vi, jenž před druhou světovou vál-
kou žil v Zadní Třebani.           (NN)
V roce 1913 roce organizuje Seifert
tábor u Lochovic, na němž byl posta-
ven první stan tee-pee u nás. O dva
roky později byl svolán do Zbirohu
»sněm«, na němž byla založena prv-

ní woodcrafterská organizace Obec
Psohlavců, čítající už 400 členů. V
obci byla  spojována staroslovanská
mytologie a tradice se zálesáckými a
indiánskými prvky. Začínají vychá-
zet woodcrafterské časopisy Vatra,
Slunce, Oheň, Slunovrat a Hlasatel. 
Krátce po vzniku ČSR vytváří Sei-
fert (s Bořivojem Müllerem) skaut-
ské sdružení Děti Svobody, které
slučovalo Děti Živěny, Psohlavce a
další organizace. V roce 1921 vychá-

zí Seifertova kniha Životem a příro-
dou k čistému lidství, která se stala
biblí čs. woodcraftu a znamenala au-
torův rozchod s Badern-Powelovým
skautingem. Na listopadovém sněmu
v Berouně byly přijaty stanovy podle
vzoru Woodcraft League of America
(WLA). Jmenovaná kniha se stala
zákoníkem Obce Psohlavců, jež se
rozšířila o woodcrafterské kmeny ze
Slovenska, tzv. Horní chlapce.  
V roce 1921 Seifert navazuje píse-
mný styk s E. T. Setonem, který trval
až do roku 1940. V roce 1922 se Mi-
loš Seifert stává náčelníkem první
řádné woodcrafterské organizace
Zálesácká liga československá (ča-
sem přejmenovaná na Českosloven-
skou ligu lesní modrosti - LLM), jež
se stala kolektivním členem Federa-
ce čs. skautů. V organizaci začaly
převažovat levicové myšlenky. V
důsledku roho byl roku 1923 náčel-
ník Seifert zbaven funkce a v podsta-
tě z organizace, jež byla jeho dítě-
tem, vyloučen. K určité satisfakci
dochází v roce 1929, kdy byly sně-

mem opět sloučeny československé
woodcrafterské organizace do Ligy
čs. woodcrafterů, jež vystupuje z Fe-
derace čs. skautů. Seifert byl zvolen
náčelníkem a znovu se zasazuje o
duchovní rozměr woodcraftu, důs-
lednou apolitičnost a odstup od levi-
cových názorů. (Pokračování) 

Vladimír ROGL, Stehelčeves

Do Číny se vypravil nedávný pos-
lanec, obyvatel Zadní Třebaně Jan
Schwippel. O své cestě sepsal re-
portáž, kterou budeme postupně
otiskovat v Našich novinách. (NN)

Musím přiznat, že jsem Čínu vnímal
trochu kontroverzně. V povědomí
jsem ji měl jako monumentální Říši
středu, jednu z kolébek civilizace.
Na druhou stranu: ten obrovský kon-
trast se současným režimem! Ale za-
se – ani ten režim není tak jedno-
značně definovatelný. A jaký má vla-
stně vztah k té minulosti, jak hlubo-
ce se minulost zapsala do současnos-
ti, jak je vnímána? A jak ji prostřed-
nictvím současnosti budu vnímat já?
Mnoho otázek, mnoho tajemství...
Zkrátka, lákalo mě se o tom všem
přesvědčit na vlastní oči. 
Má cesta do Číny vykázala několik
nej: Během jejího absolvování jsem
cestoval nejvíce druhy dopravních
prostředků (letadlo, autobus, auto,
tuk-tuk, loď, turbojet, tramvaj, met-
ro) a největším počtem letadel –  os-
mi (čtyřmi mezinárodními a čtyřmi
vnitročínskými), byla nejdelší (co do
absolvovaných kilometrů i dní), nej-
dražší a také nejzajímavější. 
Předcházela jí tradiční předcestovní
příprava. Nemám na mysli zrovna

balení. Cestování patří k mým koníč-
kům a na každou cestu se pečlivě
připravuji – chci pochopit tu kterou
zemi, mentalitu jejích obyvatel, její
minulost i současnost. A to vyžaduje

dosti hlubokou znalost již před sa-
motným pobytem: studium dějin,
prostudování trasy včetně navštíve-
ných míst, alespoň základní jazyko-
vá vybavenost, četba doprovodné be-

letrie. Ne, nelekejte se, ve svém po-
vídání vás nebudu encyklopedický-
mi fakty zatěžovat, neb si je můžete
najít jinde – mnohem raději bych
vám zprostředkoval své dojmy. Tak-
že tentokrát zahrnovala zmíněná pří-
prava i vlastní rychlokurs čínských
znaků (naučil jsem se jich 400, v
Šanghaji jsem zakoupil pořádnou
učebnici a doplnil počet na 800) a na
dokreslení a navození atmosféry ro-
mány Tchajpan (od Clavella), knihu
zážitků od Cimického a Tajný deník
císařovny (od Fabricia).

Reprezentativní trasa
Trasa poznávací cesty byla vcelku
reprezentativní a zahrnovala velkou
část Číny: Peking, Sian, Šanghaj,
Sučou, Kuejlin, Hongkong a Macao.
Překvapivé pro mě bylo, že ačkoliv i
posledně zmiňovaná »území« ofici-
álně patří k Číně (byť se speciálním
statutem), musel jsem při jejich ná-
vštěvě vyplňovat »příjezdovou a od-
jezdovou« kartičku, jako kdybych
vstupoval do zahraničí. Potěšující
bylo poznání, že jsem schopen vy-
luštit pár nápisů ve znacích a do-
konce jsem se pak čínsky dokázal
domluvit s taxikářem i pochválit jíd-
lo v restauraci... (Pokračování)

Jan SCHWIPPEL, Zadní Třebaň

Překlady z/do NJ
i technického rázu (popisy, návody, apod.)

event. doučování němčině – ZŠ

Ing. Jana Červená
tel.: 724 239 763, e-mail: janacervena@iol.cz

HONGKONG. Na své pouti Čínou se Jan Schwippel dostal také do Hong-
kongu. Foto ARCHIV

Naučil jsem se osm stovek znaků...
BÝVALÝ POSLANEC JAN SCHWIPPEL SE V ČÍNĚ SEZNAMOVAL S PROBOUZEJÍCÍM SE DRAKEM - 1)

První české tee-pee stálo na táboře u Lochovic
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 13)
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Lety vítězství v Žebráku neubránily
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OKOLNÍCH OBCÍ

Poberouní - Fotbalisté odehráli
předposlední mistrovská utkání
podzimní sezony. (NN)

S. DOBŘICHOVICE - 1. A třída
Dobřichovice – Klecany 4:1
Branky: Kalivoda 2, Karda 2
Domácí v úvodu zahodili dvě tutov-
ky, a tak šli ve 13. minutě do vedení
hosté, kteří z ojedinělého protiútoku
potrestali laxnost Dobřichovic v ob-
raně. Domácí gól nastartoval k nápo-
ru, ale vyrovnat se podařilo až ve 39.
minutě Kalivodovi, který krásně pře-
hodil gólmana. Po změně stran už
Klecanští nestačili, což se podařilo
potvrdit i dalšími brankami. (oma)
Lhota – Dobřichovice 2:1
Branka: Kalivoda
V nervózním zápase se Dobřicho-
vicím nedařilo.  Nejvýraznější posta-
vou na hřišti byl rozhodčí trpící zřej-
mě oční chorobou - neviděl řadu fau-
lů domácích, několik jejich ofsajdů a
nevšiml si dokonce ani lhoteckého
obránce, jenž vyrazil rukou míč z
branky. (oma)

FK LETY - krajská 1. B třída
Žebrák - FK Lety 3:2
Branky: Šůra, Jůna

Neuvěřitelné: Hosté se v 84. minutě
ujali vedení a stejně prohráli! Lety
vedly od 33. minuty, kdy centr Turka
zakončil hlavou Šůra. Domácí ještě
do přestávky vyrovnali. V 84. minu-
tě strhli hosté vedení na svou stranu
po průniku Jůny, ale v 87. minutě
bylo vyrovnáno. V 90. minutě špatně
vyběhl na dlouhý míč za obranu hos-
tů Štěpán a dílo zkázy bylo dokoná-
no! Otázkou zůstává, proč se zkuše-
ní hráči Letů za stavu1:2 hnali do
útoku místo toho, aby si vedení po-
hlídali. Jiří KÁRNÍK  
FK Lety - Vonoklasy 2:0
Branky: Turek, Janouš
Derby měli domácí celou dobu pod
kontrolou. Ve 4. minutě skóroval hla-
vou po centru Šůry Turek. V úvodu
druhého poločasu se domácí nastě-
hovali před branku hostů a tento tlak
vyústil v 51. minutě v druhou bran-
ku, kdy centrovaný míč dorazil do
sítě Janouš.                 Jiří KÁRNÍK

LETY, dorost - krajská 1. A třída
FK Lety - Junior Kralupy 3:0
Góly: Jančárek, Koudela, Wrobel
Obříství - FK Lety 4:3 
Branky: Meloun 2, Koudela

OZT - okresní přebor Beroun
Drozdov – OZT 2:1
Brnka: Šlapák
To už je smůla! Ostrovan počtvrté na
podzim prohrál rozdílem jedné bran-
ky. Na hřišti nováčka soutěže měli
hosté určitě na bod. Na rychlý gól
domácích dokázal po chybě domácí-
ho gólmana krásnou střelou odpově-
dět Šlapák. Pak nechala obrana Tře-
baně příliš prostoru ve vápně domá-
címu záložníkovi, a ten se nemýlil.
Srovnat skóre mohl Císař, ovšem ve
stoprocentní šanci naprosto selhal.
Po změně nebyla OZT uznána bran-
ka pro ofsajd. (Mák)
OZT  - Osek 1:0
Branka: Hrubý

Po dlouhé době se Štěstěna přikloni-
la na stranu OZT. Hosté měli většinu
zápasu místy až drtivou převahu, ale
na branku Hrubého, který zakončil
Bacílkův brejk nedokázali odpově-
dět. Velkou zásluhu na tom měl do-
mácí gólman. (Mák)

SK ŘEVNICE - III. třída
Kazín – Řevnice 3:0
Po prvním poločase to vypadalo na
debakl - domácí nasázeli Řevnickým
tři branky. Druhý poločas se však už
jen soustředili na udržení výsledku,
a tak se skóre neměnilo.           (Mák)
Středokluky - Řevnice 1:0
Domácí nebyli lepším týmem, ale
využili svou jedinou šanci.      (Mák)

LITEŇ - III. třída
FC Liteň - Všeradice 1:3 
Branka: T. Eliášek
V utkání měli Všeradice více ze hry,
ale Liteňští bojovností drželi naděj-
ný výsledek do závěru zápasu, kdy
hosté rozhodli po pěkném přímém
kopu a rychlém brejku. 
Hudlice - FC Liteň 5:2 
Branky: Rys 2 
Zasloužená prohra na těžkém terénu.
Za stavu 4:2 neproměnil Hájek pe-
naltu. Poslední mistrák sehraje Liteň
s Karlštejnem 13. 11. od 14.00 v Zad-
ní Třebani. Důvodem je podmáčené
liteňské hřiště. Miloslav KLIMENT

Šachisté změří síly
na Mníšecké rošádě
Pátý ročník  šachového turnaje Mní-
šecká rošáda se uskuteční 28. listopa-
du v sále Městského kulturního stře-
diska v Mníšku pod Brdy.
Turnaj v bleskové hře, který se začíná
od 10.00, je určen hráčům všech vě-
kových i výkonnostních kategorií.
Uzávěrka přihlášek, jež se přijímají
na e-mailové adrese novak.vladi-
mir@volny.cz nebo prostřednictvím
SMS na čísle 602 246 928, je 21. lis-
topadu. V případě nenaplněné kapa-
city je možné přijmout přihlášku i po-
zději,  nejpozději v den konání turna-
je na místě  mezi 8.00 až 9.00. 
Jarmila BALKOVÁ, Mníšek p/Brdy

Fotbalisté Ostrovanu
»zapili« konec sezony
Zadní Třebaň – Alespoň něčím si
udělali fotbalisté zadnotřebaňského
Ostrovanu radost – minulou sobotu
oslavili závěr podzimní sezóny. Ta
sice skončí až tento víkend, ale to ni-
komu nevadilo. V hospůdce na hřišti
seděli hráči už od čtyř hodin, poté co
vyhráli poslední domácí zápas. Bě-
hem odpoledne i večera dorazilo
mnoho bývalých spoluhráčů, mezi
nimi režisér Jan Prušinovský, jehož
seriál o fotbale Okresní přebor právě
vysílá televize Nova. „Všechno si za-
znamenávám,“ varoval kluky. Co
chystá, ale neprozradil.                (lup)

Řevnice - Tenisté Sportclubu Řev-
nice jsou po sezoně 2009/10 na žeb-
říčcích Českého tenisového svazu
mezi nejlepšími tuzemskými hráči.
V mužích se na skvělém 26. místě v
republice umístil Lukáš Jedlička.  V
kategorii mladšího žactva poskočil na
37. místo Antonín Štěpánek a polep-
šila si i Daniela Švédová, která je na
71. místě. Daniela se v letní sezoně
soustředila na turnaje staršího žactva,
kam nyní přestupuje. 
Hned tři  hráči se dostali v mužské
kategorii do české stovky - kromě
Jedličky ještě Adam Javůrek a Jan
Hůrka. Dle informací Sportclubu s
největší pravděpodobností už nebude
ani jeden z nich příští rok řevnický
oddíl reprezentovat. Výbor Sportclu-
bu se totiž rozhodl po dohodě s hráči,
že následující sezonu nepostaví áčko
do druhé ligy, ale do nižší soutěže do-
spělých. Důvodem je finanční nároč-
nost. „Výdaje na tréninky, dopravné,
odměny i hostování jsou mimo naše

možnosti,“ vysvětluje Bohumil Ku-
bát, předseda Sportclubu Řevnice. 
Talenty vyrůstají mezi řevnickými
žáky. Antonín Štěpánek je 37. mezi
mladšími žáky, v redukovaném žeb-
říčku (po odečtení hráčů, kteří jdou
po sezoně do vyšší kategorie) je do-
konce 14. Totéž platí o Matyáši Jež-
kovi. Ten letos vstoupil do mladšího
žactva a mezi hráči ročníku narození

2000 je 14. nejlepší v republice. Další
nadějí je David Martínek. Skvělou
pozici pro vstup do staršího žactva si
vybudovala Daniela Švédová, která je
v redukovaném žebříčku na devade-
sátém třetím místě. 
Příští  turnaje za Lidovým domem:
20. 11. skupina B, muži
27. 11. okresní přebor, muži

Petra FRÝDLOVÁ
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Uzávěrka čísla 7. 11. 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 tenisté patří k nejlepším v zemi
NEJBLIŽŠÍ TURNAJE SE NA HŘIŠTI ZA LIDOVÝM DOMEM HRAJÍ 20. A 27. LISTOPADU

DRAKIÁDA NA VRÁŽCE. Vše se dá
ovlivnit, jen počasí ne. O to větší uz-
nání zaslouží všichni, kteří přišli up-
lynulou neděli s draky na kopec
Vrážka mezi Řevnicemi a Zadní Tře-
baní. Přestože vítr skoro nefoukal a
občas poprchávalo, dorazilo na dra-
kiádu asi 40 rodičů a dětí, do vzdu-
chu se postupně vzneslo patnáct dra-
ků. Tři majitelé, jejichž draci tam vy-
drželi nejdéle, dostali první cenu, a
ostatní si odnesli menší dárek. 

Text a foto NN L. PALIČKOVÁ 

HÁZENKÁŘI UKLÍZELI HŘIŠTĚ. Řevničtí mladí házenkáři poklidili na
podzimní brigádě svoje hřiště. Listí bylo doslova všude, a proto se nejvíc
pracovalo s hráběmi či s koštětem. Trenéři Petr Holý, Štěpka Jandusová a
Zuzka Veselá šli dětem příkladem. Po dobře vykonané práci bylo připraveno
občerstvení. Od listopadu se již hráči k pravidelným tréninkům scházejí v
nafukovací hale za  Lidovým domem. V sobotu 6. 11. uspořádali házenkáři
tradiční podzimní Lesní slalom mezi vodárnou a Lesním divadlem. Večer pa-
třil rodičům a těm starším, kteří přišli do Lidového domu na taneční zába-
vu. K poslechu a tánci hrála skupina Caktus. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ


