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Císař políbil šedesát princezen

Karlštejn - Na karlštejnské vinobraní, které se konalo
poslední zářijový víkend, dorazilo s desítkami tisíc návštěvníků také šedesát účastnic soutěže Miss Princess
of the World.
Dvacetileté krasavice přijely na návštěvu Karlštejna ze
všech koutů světa - vedle Evropanek nechyběly Američanky ani Afričanky. Císař Karel IV., který na hrad tradičně dorazil v čele historického průvodu, měl nelehký
úkol - každou z princezen políbit... (Viz strana 4)
(pef)

Bude Starosta roku ze Svinař,
Všeradic, nebo ze Třebaně?
Poberouní - Přesně 222 rychtářů z celé České
republiky bylo nominováno do třetího ročníku
soutěže Starosta roku. Mezi nimi také první muži Svinař, Vižiny, Všeradic a Zadní Třebaně.
Smyslem soutěže, kterou vyhlašují Nadace VIA a
Poštovní spořitelna, je vyslovit veřejné uznání starostům obcí do dvou tisíc obyvatel. Vítěz pro svou
obec získá čtvrt milionu. Mezi 222 nominovanými
je 37 Středočechů. Berounský region má nominací
nejvíc: 6. Z našeho kraje byli navrženi Vladimír
Roztočil ze Svinař, Václav Císař z Vižiny, Bohumil
Stibal ze Všeradic a Stanislav Balíček ze Zadní
Třebaně. „Spoluobčané, kteří mě nominovali, mi to
řekli předem,“ uvedl Balíček s tím, že titul by ho
potěšil a peněžní výhra je lákavá. „Na postu starosty jsem ale teprve rok a v obci se neudálo nic zásadního. Možná příště...“ dodal.
(pef)

Řevnický rychtář vyrazil k Nečasovi
STAROSTOVÉ PŘED ÚŘADEM VLÁDY POŽADOVALI VÍCE PENĚZ PRO MENŠÍ OBCE A MĚSTA
Řevnice, Praha - Starosta Řevnic
Libor Kvasnička pochodoval 21.
září centrem Prahy. Spolu se stovkami dalších rychtářů z celé země
tím chtěli podpořit přijetí novely o
rozpočtovém určení daní.
Novela zákona má zmírnit rozdíly v
příjmech samospráv a odstranit diskriminaci obcí a měst s méně než 150
tisíci obyvateli.
„Šlo se z náměstí Jana Palacha ke
Strakově akademii, kde sídlí Úřad

Žena nezvládla auto
a málem sjela do řeky
Karlštejn – Mezi stromy skončil
uplynulý čtvrtek osobní vůz, který
havaroval v zatáčkách nad Berounkou u Karlštejna.
Starší žena pravděpodobně v serpentinách nezvládla řízení auta a spadla s
ním nad řeku Berounku, kde zůstala
zaklíněna mezi stromy.
„Po vyproštění z vozu jsme ji převezli s drobným poraněním v obličeji do
nemocnice,“ sdělil šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Na místě
události zasahovali kromě záchranky
také profesionální hasiči z Řevnic a
státní policisté, kteří vyšetřují přesnou příčinu nehody.
(lup)

vlády. Bylo nás tu přes 900,“ sdělil
Kvasnička. Premiér Petr Nečas podle
něj slíbil do konce října schválit novelu zákona, která přidá menším obcím 13,5 až 14,5 miliardy korun.
Nečas uvedl, že při rozdělování výnosu z daní nebudou velká města dostávat více než trojnásobek příspěvku
pro malé obce. „Máme dvě varianty a
jsem přesvědčen, že nalezneme kompromis,“ řekl starostům premiér.
„Nejprve byla atmosféra dost napja-

tá. Byli mezi námi i politici TOP 09,
kteří kritizovali postoj ODS, jež hájí
zájmy velkých měst. Nečase, který je
i předsedou ODS, přerušovaly výkřiky, ale nakonec jsme jeho projevu zatleskali,“ řekl Kvasnička. „Myslím,
že se akce povedla. Uvidíme, zda
premiér dodrží slovo a podpoří slíbený trojnásobek,“ dodal první muž
Řevnic s tím, že nebudou-li požadavky starostů vyslyšeny, zorganizují demonstraci.
Petra FRÝDLOVÁ

HVĚZDY NA OSTROVĚ. Angažování známého herce Davida Novotného
do fotbalového týmu Ostrovanu Zadní Třebaň s sebou přineslo podstatně
vyšší návštěvy. Na jeho výkony na
hřišti na Ostrově se chodí dívat i opravdové fotbalové osobnosti. David
je oddaný fanoušek Sparty a mezi
hráči slavného týmu má spoustu kamarádů. A tak se při zápase s Tetínem na Ostrově objevila ikona letenských Tomáš Řepka (ten nejednou
ocenil potleskem akci domácích) i
kapitán Sparty Marek Matějovský.
Na snímku jsou zleva Řepka, Novotný a Matějovský. (Viz str. 12) (Mák)
Foto Karolína PETŘÍŠOVÁ

Věděla jsem, že rodit doma je správné! tvrdí Zuzana Pavlová
Běleč - Před čtyřmi měsíci přišel v
Bělči na svět Johan Fejfar. Narodil
se Zuzaně Pavlové a Ivanovi Fejfarovi přímo v kuchyni, do porodního bazénku. Vzhledem k tomu,
že o bezpečnosti domácích porodů
se v posledních dnech intenzivně
diskutuje, zeptali jsme se na názor
Zuzany PAVLOVÉ.
Proč jste se rozhodla rodit doma?
Mám už tři děti, které jsem porodila
v nemocnicích. Nezdálo se mi to ideální. Také jsem jako tlumočnice překládala semináře zaměřené na nápravu duševních jizev a traumat způsobených ne zrovna šťastně vedeným
lékařským porodem v odcizeném
prostředí. To jsem ještě netušila, že

NARODIL SE DOMA. Johánek Fejfar z Bělče.
Foto ARCHIV

Johánek přijde, ale cítila jsem, jak
moc záleží na způsobu a místě prvního nadechnutí človíčka, který přichází na svět. Instinktivně jsem věděla, že porodit doma je správné.
Tím nezavrhuji porod v nemocnici.
Nebála jste se? A jak na to nahlížel
partner?
Partner byl jednoznačně pro, spoustu
věcí vnímáme podobně. Ivan je dost
instinktivní a ve spoustě věcech ctí
přirozený přírodní řád tak, jako naši
předkové. Dokonce po Johánkově
narození zakopal placentu pod hrušku, kterou zasadil za Johánka, podle
staré tradice. Hrušky, které na ní vyrostly, pojedli naše koně - není to
pěkný? (Dokončení na straně 9)

Naše noviny 20/11

DĚTI, VÍCE, OD ČTENÁŘŮ, Strana 2

Splnila jsem si sen! říká výtvarnice
V KARLŠTEJNSKÉ DÍLNIČCE KRASOHLED SE MŮŽETE NAUČIT VYRÁBĚT ŠPERKY, DEKORACE I VÁNOČNÍ DÁRKY
Karlštejn - Dílnu a obchůdek Krasohled si před dvěma lety v Karlštejně otevřela výtvarnice Renáta
Fraňková. „Splnila jsem si tím
svůj sen,“ tvrdí.
Ručními pracemi a různými výtvarnými technikami se Fraňková zabývá od dětství. „Je to pro mě obrovský
koníček, zábava, potěšení,“ říká usměvavá žena. V Krasohledu prodává
hlavně svoje výrobky - tašky, taštičky, malovaná a batikovaná trička,
šály, čepice s háčkovanými květy,
skleněné, smaltované a korálkové
šperky, drobnosti z plsti, ovčí vlny,
mozaikové svícny a všemožné jiné
drobnosti. Naleznete zde však také
výrobky jiných výtvarníků - krasohledy, keramiku, přírodní kosmetiku, látkové hračky a různé dekorace.
Pokud se chcete něčemu přiučit máte
možnost navštívit její kurzy, které
právě začínají.
Kde a kdy se kurzy konají ?
V malé dílně, přímo v krámku. Kurzy jsou přibližně pro osm lidí a konají se většinou v pátek vpodvečer.

Školáci sbírají mobily
V ZŠ Osov byla vyhlášena soutěž Věnuj mobil. Ve sběrné dny může kdokoliv ve škole odevzdat vyřazené
mobilní telefony určené k recyklaci.
Pokračuje také sběr drobného elektroodpadu a mimořádně byl na 6. října vyhlášen sběr elektrozařízení tiskáren, faxů, kopírek, PC monitorů
a TV obrazovek. Máte jedinečnou
příležitost odevzdat daný odpad
místo do sběrného dvora do školy.
My tak získáme bonusové body v
projektu Recyklohraní, za které na
konci školního roku objednáme odměny.
Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

ŠŤASTNÁ FRAŇKOVÁ. Výtvarnice Renáta Fraňková před svým karlštejnským obchůdkem Krasohled.
Foto Petra FRÝDLOVÁ
Jezdí k nám tvořit zákaznice zblízka, udělat kurz dle přání, na míru.
ale i z Prahy a vzdálenějšího okolí. Co se mohou účastníci kurzů u vás
Jsme již sehraná partička žen, které naučit?
se vrací do naší »domácí« dílny sko- V dílně vyrábíme všechno možné,
ro každý týden. Ale volné místečko zkoušíme nejrůznější techniky, norádi přichystáme i úplným začáteční- vinky a to, co ještě neznáme. Pokud
kům, kteří u nás ještě nebyli, bude- si s novou technikou neporadím já,
me rádi, když se nikdo nebude bát docházejí do dílny i spřízněné lekpřijít a začít...
torky a co ještě neumíme, to nás naA pokud se někomu nehodí páteční učí. Kurzy, o které je velký zájem,
termín, po domluvě není problém opakujeme. Téma přizpůsobuji roč-

Domeček představil nové prostory
DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE ZÚČASTNILI TAKÉ ŽÁCI LITEŇSKÉ ŠKOLY

V úterý 20. září byly v Litni slavnostně otevřeny nové prostory odloučeného pracoviště Domečku Hořovice, který zajišťuje mimoškolní
akce a kroužky pro děti z Litně i
okolí. Pořádají karnevaly, výlety, bá-

Děti už nosí ze školy
známky i poznámky
V liteňské škole se pomalu rozehříváme k plnému výkonu. Děti už nosí
známky (i poznámky), začaly i zájmové kroužky. Máme v nabídce různé aktivity, některé jsou nové, jiné
patří k tradičním. Už sedm let vede
Martina Eberleinová kroužek šikovných ručiček. Nejen, že ji to ještě
nepřestalo bavit, ale ona si dokonce
dala loni i přídavek – kroužek šití. V
nabídce je také letos.
Vzhledem k velkému zájmu si musela děti rozdělit do dvou skupin. První setkání patřilo mladším dětem –
žákům 1. a 2. třídy. Kreslili a vystřihovali hlemýždě, práce se jim dařila. Někteří pracovali sami, jiní občas potřebovali pomoc a radu.
Paní Eberleinové děkujeme za vstřícnost a ochotu. Je neuvěřitelné, že
kroužek vede zadarmo a ve svém
volném čase již sedmým rokem a
neztrácí elán, nápady a chuť.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

ly a letní i zimní pobyty na horách.
Během školního roku zajišťují zájmové kroužky. Ve spolupráci s městysem Liteň a s finanční pomocí Středočeského kraje byly zrekonstruovány prostory za budovou úřadu začnou sloužit nejen dětem a mládeži, ale časem si sem možná najdou
cestu i ti starší. Bylo by milé, kdyby
se prostor stal místem setkávání a
spolupráce. Žáci naší školy využili
dne otevřených dveří a vypravili se i

s vyučujícími podívat, jak to v domečku vypadá. Přivítaly nás obě
Evy, vedoucí a hybné síly projektu.
Menší děti si mohly malovat sádrové
odlitky, větší si vyslechly informace
o aktivitách Domečku. Každý dostal
drobný dárek, nechybělo občerstvení. Děkujeme za pozvání a milé přivítání Evě Knopové i Evě Drbalové.
Užili jsme si všichni, přiměřeně věku a chuti si hrát.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

ŠUP DO DOMEČKU. Nové prostory liteňského Domečku si přišli prohlédnout i žáci místní školy.
Foto Hana HAVELKOVÁ

ním obdobím a také tomu, co si zákaznice žádají. Nechybí kurz výroby
krasohledů nebo výroba vánočních
dárků.
Kolik stojí kurz a jsou v ceně zahrnuty i potřeby?
Páteční kurzy stojí do 300 korun, některé techniky, na které je materiál
nákladnější, jsou lehce přes 300 Kč.
V této ceně je všechen potřebný materiál v dostatečném množství, nářadí, lektor a malé občerstvení. Vládne
u nás pohoda a domácí atmosféra,
dílna je k dispozici všem, koho baví
ruční práce a tvoření mu přináší radost. Pro představu o kurzu je možné
nahlédnou do galerie fotek na stránkách www.krasohledkarlstejn.cz.
Jsou výrobky někde vystaveny?
Každý si je s pýchou odnáší domů.
Co chystáte na nejbližší období?
Pro velký úspěch, který měla akce
loni, i letos zahajujeme sezonu podzimním výletem do Rokytnice, který
pořádáme ve spolupráci s brněnskými výtvarníky Julkou a Vilémem
Kalodovými. Od října chystáme nové kurzy, aktuální seznam je na našich stránkách a vyvěšený na krámku v Karlštejně. Zájemce mohu nalákat na říjnovou výrobu krasohledů,
šperků z keramické micromozaiky,
podzimních dekorací z přírodnin či
velké lampy zdobené skleněnou mozaikou.
Petra FRÝDLOVÁ

Dobročinnosti se meze
kladou, bohužel...

Sjíždím řevnickou ulicí ke křižovatce. Na chodníku vidím děvčátko kolem deseti let, kterak obtěžkáno
školním ruksakem utíká stejným
směrem. Pohlédnu na hodiny a je mi
jasné, že dobíhá vlak a nejspíš ho
nestihne. Dobré srdce se mi rozbuší,
stáhnu okénko a nabízím svezení.
Ale děvče je dobře vychované a svezení odmítá. Má recht. Po Řevnicích
se prý v poslední době potuluje všelijaká cháska a svádí děti v touze jim
ublížit. Je mi jasné, že nemá smysl
naléhat, ať se nebojí, a jedu dál. Co
když zrovna já jsem ten fantom, co
nemá nic lepšího na práci, než objíždět vesnice a působit nenávratné
emocionální škody na dětských duších? Navíc mám trochu fousy a v
autě mi hraje hudba s výraznými basy, takže nedůvěra k mé osobě je
dvojnásob oprávněná.
A je mi to líto. Ne toho, že si ke mně
bojí přisednout cizí dítě, ale toho, že
i já budu muset své děti vychovat,
aby si za žádnou cenu k nikomu nepřisedly, ať jim třeba ujedou všecky
vlaky, že jim to ve škole omluvím,
ale hlavně ať se probůh nedávají dohromady s nikým cizím! Šmejdů je
sice relativně málo, ale přesto je
potřeba děti připravit především na
ně, a teprve v druhém sledu je upozornit, že ne úplně všichni lidi jsou
zlí, ale že se na to nedá spolehnout.
Murphyho zákon praví: Přilijete-li
do sudu splašků sklenku vína, výsledkem budou splašky. Přilijete-li do
sudu vína sklenku splašků, výsledkem budou rovněž splašky. Taková je
naše společnost, dobročinná a dobrosrdečná, křišťálově čistá sklizeň, a
přesto musíme děti učit pít peluň,
protože v sudu nás, prvotřídních občanů, plave nepatrný hlt splašků.
Těch dětí je mi líto.
Jan JÍCHA, Všeradice
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Ta pisnicka ceska, ta je tak hezka...
VÝPRAVA OD BEROUNKY REPREZENTOVALA DOBŘICHOVICE (A ČESKO) V AMERICKÉM MANHATTANU
Manhattan, USA - Tohle je pan Čížek, tohle
pan Hanšovský a já jsem Lojka, Glen Lojka.
Vítejte v Manhattanu!
Už několik let trvá partnerství Dobřichovic s městem Manhattan, které leží v americkém státě Kansas. Pravda, Dobřichovičtí za oceán nejezdí tak
často, jako do Francie, kde mají »družební« přátele také, ale když jedou, stojí to zato. Jako teď, na
konci září, kdy sem byli pozváni na oficiální otevírání »Flag Plaza« - Vlajkového náměstí. Pro
Američany jsou prapory posvátné a když se někde
s tím svým rozhodnou vyvěsit český (a dobřichovický), znamená to, že chovají Českou republiku
(a Dobřichovice) ve veliké, převeliké úctě. A když
k tomu navíc vybudují piedestal ozdobený dvouocasým lvem z erbu českých králů, je to událost
mezinárodního významu.
Však také když poprvé stoupaly k nebi všechny
výše zmiňované vlajky, sešly se k té příležitosti
zástupy lidí, řečnil starosta Manhattanu i bývalý
starosta Dobřichovic Václav Kratochvíl, zpíval
čtyřicetihlavý sbor a poberounský Třehusk vyhrával českou, jakož i americkou státní hymnu. Nechyběl pan Lojka ani pan Čížek, dorazili pan Strnad s panem Malířem, panem Klimkem i panem
Fischerem-Fišerem a česko-slovenská královna
krásy Christine Dowling za doprovodu Třehusku
zpívala Ta nase pisnicka ceska, ta je tak hezka, tak
hezka. Vše natáčela regionální televize, rozhlas
vysílal reportáž, fotografové místních novin se
mohli ufotografovat. Na párty, která následovala,
teklo proudem plzeňské pivo, pěly se české písničky a jedly kolache, rozuměj koláče...
Českými jmény se to v americkém Manhattanu
jen »hemží«. Česky jejich nositelé už sice většinou neumějí, ale na své předky, kteří sem od Plzně, Budějic, Hradce Králové či Brna dorazili před
sto i více lety, jsou jaksepatří hrdí. Po svých kořenech pátrají v matrikách i kronikách, kreslí si v
českých mapách rodné vesnice svých prapraprapředků a když sem někdo zavítá ze »staré vlasti«,

VLAJKOVÉ NÁMĚSTÍ. Poberounská kapela Třehusk při slavnostním otevírání Flag Plaza v americkém
městě Manhattan.
Foto ARCHIV
nosili by ho nejraději na rukou. Program, který tadvaceti tisíci US vojáků, přehradu, rodinnou
byl pro Dobřichovické a Třehusk na pět dnů jejich farmu s pozemky velkými asi jako brdské Hřemanhattanského pobytu připraven, by za jiných beny, hráli jsme na vlajkoslávě, dobročinném baokolností zabral dva týdny. Co všechno jsme stih- zaru, na farmářských trzích, v baru, na párty v
li? Návštěvu radnice, infocentra, vysoké školy, zá- zoo, na univerzitě, jedli steaky, pili whisky...
kladní školy, viděli jsme stadion na americký fot- „Dobry den!“ vítalo nás v místní škole unisono
bal, který pojme pětapadesát tisíc diváků a na pět stovek dětí. „Dekujeme a nashledanou!“ louvšechny zápasy je vyprodaný, zápas středoškol- čili se pak s námi po vystoupení. „A zčerstva zase
ského týmu, na kterém vyhrával dvousetčlenný přijeďte!“ dodával Glen Lojka. Tak uvidíme, třeba
dechový orchestr, bizoní farmu s desítkami bizo- přijedeme, v Manhattanu se nám líbilo. Moc se
nů, největší pevninskou základnu US Army s pě- nám tu líbilo...
Miloslav FRÝDL

Cena NN: Přibyla další jména
SVÉ FAVORITY STÁLE MŮŽETE NAVRHOVAT I VY
Poberouní – Přinášíme další jména kandidátů na Cenu NN, jež je
určena těm, kteří nezištně pracují
pro náš kraj.
Kandidáty mohou navrhovat i všichni čtenáři NN. Stačí zaslat to »svoje«
jméno na adresu redakce@nasenoviny.net (případně dopisem: Třebaňská
96, 26729 Zadní Třebaň). Z autorů
čtenářských návrhů vylosujeme jednoho, který získá dárkový balíček a
2.000 Kč od partnera Ceny NN, firmy K+V Elektro. Více o minulých
cenách si můžete přečíst na speciálních stránkách http://cnn.nasenoviny.net
Josef KOZÁK
Kandidáti Ceny NN - návrhy
Akademie laureátů:
BĚHOUNEK František, Dobřichovice - za založení a vedení sboru
Ludus musicus, uměleckou tvorbu a
pedagogickou práci v ZUŠ Řevnice
FRÝDLOVÁ Stanislava, Zadní
Třebaň - za mnohaletou obětavou
pomoc při kulturních akcích v Poberouní, za spolupráci s NN
GARTOVÁ Jana, Hlásná Třebaň za zorganizování a vybudování provizorní mateřské školky
KONVALINKA Vnislav, Hlásná
Třebaň - za rozvoj obce a udržování
kulturních akcí v obci i okolí
KOZÁK Petr, Řevnice - za práci
pro řevnický Sokol, za podporu regionální kultury a regionálního sportu
KRÁL Karel, Dobřichovice - pro
jeho nezměrné nadšení a nezištnou
obětavost amatérskému divadlu

MÁLKOVÁ Lucie, Hlásná Třebaň
- za práci s dětmi - hasiči
MARTÍNEK Jan, Zadní Třebaň za skládání pro divadelní ochotníky,
za obětavou pomoc souboru Proměny, Klíček a Notičky
MUSILOVÁ Božena, Dobřichovice - za osvícené vedení zadnotřebaňské málotřídky
PETROVÁ Pavla, Leč - za dlouholetou práci pro Malé Notičky, za léta
nadšené dobrovolné práce s dětmi
SNOPKOVÁ Lenka, Hlásná Třebaň - za práci s dětmi v Sokole, organizaci různých akcí pro děti
TUČKOVÁ Hana, Zadní Třebaň za neutuchající divadelní ochotničení, pomoc s organizací taneční části
Májů v Zadní Třebani…
TUHÁČKOVÁ Hana, Černošice za vedení tanečního studia, presentaci malých tanečníků, za práci v
Lumku Dobřichovice
VAŇKOVÁ Monika, Zadní Třebaň
- za směrování nové podoby KinoDivadla Řevnice a neutuchající nadšení inovovat, měnit, zlepšovat…
ŠVÉDOVÁ Pavla, Řevnice - za dlouholetou práci pro NN a spolupořádání akcí
TAMCHYNA Ivo, Řevnice - za založení a vedení Divadelního Studia
při ZUŠ Řevnice a v tomto oboru za
vynikající činnost pedagogickou i
režijní
ZROSTLÍKOVÁ Ivana, Řevnice za založení taneční skupiny Proměny, kterou úspěšně a s obdivuhodnou
obětavostí vede od roku 2007
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Na vinobraní dorazily i princezny
PATNÁCTOU OSLAVU VÍNA SI V KARLŠTEJNĚ NENECHALO UJÍT PĚTADVACET TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

Karlštejnské vinobraní skončilo v
podvečer v neděli 25. září. Bylo patnácté, bylo jubilejní, bylo neobyčejné. V sobotu i neděli krásné, téměř
letní počasí provázelo 25000 malých
i velkých návštěvníků, více než stovku účinkujících, organizátory i pořadatele. Díky vstřícnosti a ukázněnosti všech se podařilo vytvořit atmosféru radosti a pohody. Tak letošní
vinobraní hodnotili nejen pořadatelé,
ale i návštěvníci. Povzdech jednoho
z mnoha: „Lituji, že jsem prošvihl
minulých čtrnáct ročníků!“ je pro organizátory tou nejlepší odměnou.
Špičkové profesionální i amatérské
soubory a jednotlivci bavili návštěvníky od dopoledních do večerních
hodin po celém Karlštejně. Náměstí
pod lípou, dětské hřiště, nádvoří hradu i prostory před vinicí byly celý
den, hlavně v době příchodu historického průvodu v čele s císařem
římským a králem českým Karlem
IV., jeho chotí Eliškou Pomořanskou
a třísetčlenným doprovodem v gotických kostýmech, doslova nacpány
návštěvníky. Proto nás velice těší, že
díky vzájemné ohleduplnosti nedo-

Kina v okolí

KINO LITEŇ

7. 10. 18.00 ŠMOULOVÉ
14. 10. 18.00 AUTA 2

KINO ŘEVNICE

5. 10. 20.00 VIDITELNÝ SVĚT
7. 10. 20.00 MUŽ NA LANĚ
8. 10. 16.00 ŠMOULOVÉ
8. 10. 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU
12. 10. 20.00 JMENUJI SE OLIVER
TATE
14. 10. 20.00 MELANCHOLIA
15. 10. 16.00 HARRY POTTER A
RELIKVIE SMRTI - 2.ČÁST
15. 10. 20.00 ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ

KINO MÍR BEROUN
4. 10. - 6. 10. 17.30 (Čt 17.45)
COLOMBIANA
4. 10. 20.00 MELANCHOLIA
6. 10. 15.30 VODA PRO SLONY
7. 10. - 8. 10. 17.30 PRINC A PRUĎAS
8. 10. - 10. 10. 17.30 (So 15.30) SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
8. 10. - 9. 10. 20.00 ELITNÍ ZABIJÁCI
10. 10. 20.00 JEDEN DEN
11. 10. - 12. 10. 17.30 (St 20.00) NOC
ŽRALOKA 3D
12. 10. 13.45 V PEŘINĚ 3D
12. 10. 17.30 JEDEN DEN
13. - 17. 10. 17.30 a 20.00 (Pá-So 17.30)
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
14. 10. - 15. 10. 20.00 U2 3D
15. 10. - 16. 10. 15.30 AUTA 2 3D

CLUB KINO ČERNOŠICE
4. 10. 20.00 ŽENY SOBĚ
9. 10. 16.00 KUNG-FU PANDA 2
11. 10. 20.00 JANA EYROVÁ
16. 10. 16.00 ŠMOULOVÉ

KINO RADOTÍN

24. 10. A 7. 10 17.00 TRANSFORMERS 3 - 3D
4. 10. 20.30 ZVĚTŠENINA
5. 10. 18.00 ALOIS NEBEL
5. 10. 20.30 MOZARTOVA SESTRA
6. 10. 18.00, 11. 10. 20.30 JEDEN DEN
6. 10. 20.30 MORTEM
7. 10. 20.30 LIDICE
8. 10. 16.00 TAJEMSTVÍ DRAČÍ HORY
8. 10., 12. 10. 18.00 ZROZENÍ PLANETY OPIC
8. 10. A 18. 10 20.30 ELITNÍ ZABIJÁCI
11. 10. 18.00 GREEN LANTERN 3D
12. 10. 20.30 OBHÁJCE
13. 10. 18.00 VIDITELNÝ SVĚT
13. 10. 20.30, 15. 10. 18.00 JOHNNY
ENGLISH SE VRACÍ
14. 10. 18.00 HAPPY HAPPY
15. 10. 16.00 KRTEK A KALHOTKY

všem, kteří se podíleli na její náročné přípravě i realizaci, sponzorům a
podnikatelům, kteří zásobili Dětský
ráj cenami, hasičům, úklidové četě i
všem, kteří vytvářeli zázemí pro ty,
co byli vidět. V neposlední řadě obyvatelům městyse za pochopení při
omezení dopravy. Karlštejnské kulturní sdružení, městys, hrad i vinařská stanice vás srdečně zvou poslední zářijový víkend roku 2012 na
XVI. Karlštejnské vinobraní.
Helena KOLÁŘOVÁ, Karlštejnské
kulturní sdružení, Karlštejn

Tipy NN

ZTRACEN V DAVU. Davy diváků zdravily průvod císaře Karla IV. na letošním karlštejnském vinobraní.
Foto Ivan KLIMT
šlo k žádným vážnějším úrazům, přímo na hradě šedesát účastnic soukteré by kazily příjemné vzpomínky těže Miss Princess of the World.
na letošní vinobraní.
Krásky ze všech koutů světa uchvátil
Představitel Karla IV., Zdeněk Krají- nejen hrad, ale i neobyčejný zážitek
ček z Českého Krumlova a Karlštej- z vinobraní, kdy se propojila doba
ňačka Jana Kačerová jako jeho man- 14. století se současností. Poděkováželka Eliška Pomořanská přivítali ní za úspěšné zvládnutí akce patří

Řevnické kino bude hostit blues, BioBlues
Festival BioBlues se bude konat v sobotu 22. října v Řevnicích. Název nemá
nic společného se zdravou výživou, nýbrž s biografem, který se stane centrem festivalového dění. Hlavní večerní program nabídne umělce zvučných
jmen s bluesovou královnou Sharon Lewis v čele. Slavná černá zpěvačka z
Chicaga u nás vystoupí v rámci svého evropského turné s kapelou Jan Kořínek & Groove, doplněnou o vynikající britské dechaře Nicka Etwella a
Osiana Robertse. Jedinečný zážitek slibují i další účinkující: Alice Bauer
Blues (o níž někteří tvrdí, že je z interpretačního hlediska nástupnicí Evy
Olmerové), legendární pianista a držitel ceny Anděl Najponk se svým triem, rockabilly showman Charlie Slavík & Highway 61. Nové směry představí »český McFerrin« a dvojnásobný mistr republiky v beatboxu En.dru
se svojí live-looping show a konečně také DJ Horyna.
Tímhle to sice všechno v noci skončí, ale toho dne nepřijdou zkrátka ani
děti, pro něž je od 13.00 připraven v Sokole zábavný i tvořivý program v
režii o. s. Pikolín a Lesní školky, který v 15.00 vyvrcholí představením souboru Kašpárek v rohlíku s jejich nejnovější uhozenou show Nevíchovný
koncert, plnou písniček, ztřeštěných scének a praštěných postaviček.
Aby však název festivalu uspokojil i milovníky zdravého jídla, připravili
jsme ve spolupráci se zadnotřebaňským o. s. Salto Sedlácké a řemeslné trhy, které začnou na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v 9 hodin ráno. V
jejich rámci předvede ProDivadlo ku potěše přítomných své variace na
téma commedia dell'arte a zazní i malá ochutnávka blues, připraveného na
večer. Informace na www.bioblues.cz.
Lukáš PRCHAL, Řevnice

Budweiserová zazpívá v kostele
SÓLISTKA SPIRITUÁL KVINTETU VYSTOUPÍ V ČERNOŠICÍCH
Černošičtí milovníci dobré hudby se
mají na co těšit. V neděli 16. října od
18.00 bude v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie koncertovat
Irena Budweiserová. Zpěvačka známá hlavně z účinkování ve Spirituál
kvintetu, o které hudební kritik Vladimír Dorůžka napsal, že se dokáže
přenášet přes stylové a žánrové hranice aniž by přestávala být vlastní
vyhraněnou osobností, si do Černošic přiveze kapelu složenou s vynikajících instrumentalistů. Doprovázet
ji budou kontrabasista Vít Fiala i kytaristi Jaroslav Šindler a Miroslav
Linka. Vstupenky jsou v předprodeji
k mání za 140 a v den konání koncertu před kostelem za 150 Kč.
Pavel BLAŽENÍN, Černošice
Foto ARCHIV

* Představení souboru The Bear
Educational Theatre nazvané Romeo
and Juliet můžete vidět 7. 10. od
19.00 v Club kině Černošice. V klíčových scénách ze slavného kusu
W. Shakespeara se na pódiu octnou i
dobrovolníci z řad diváků.
(vš)
* Koncert vokálního souboru Brécy
s orchestrem hostí 7. 10. od 20.00
modlitebna Církve bratrské v Černošicích-Vráži. Na programu jsou skladby G. P. da Palestriny Píseň písní,
P. Hindemitha Melancholie, op. 13 a
P. Wajsara Beránek měsíc. Vstupné
100 korun.
Eva BACHIRI
* Vernisáž výstavy fotografií Oldřicha Bubáka z buddhistických zemí v
okolí Himaláje se koná 8. 10. v barokním areálu Skalka nad Mníškem
pod Brdy. Expozice je přístupná do
30. října.
Jarmila BALKOVÁ
* Skupina Vosí hnízdo pokřtí své
nové CD Vosohybernace 14. 10. od
20.30 v kině Club Černošice.
(vš)
* Slovenská kapela MadCult, City
Lights z Kolína a False Hope z Černošic společně zahrají 15. 10. od 20
hodin v kině Club Černošice.
(vš)
* Autorskému čtení Ludvíka Vaculíka Koza na trati - Polepšené písničky můžete být přítomni 15. 10. od
19.30 v zámku Dobřichovice. Účinkuje i soubor Ludus musicus. (vlc)
* Výstava fotografií z Letní školy
digitální fotografie a Šumavského
FotoMaratonu nazvaná Fototoulky
Šumavou II je v sále zámku Dobřichovice k vidění do 27.10. Snímky
představí divákům krajinu a známá
místa šumavské přírody i místní svéráznou architekturu.
(vlc)
* Výstava snímků Jaromíra Macury
nazvaná Krásy Národních parků Západu USA je v Modrém domečku
Řevnice k vidění do 30. 10.
(šah)

Mexičan bude hrát,
Mexičanka tančit

Černošice - Mexický kytarista
Aron Gove zahraje 13. října od
20.00 hodin v černošickém Clubu
Kino. Doprovázet jej bude kapela
i tanečnice.
Koncert se koná v rámci mezinárodního festivalu Kytara napříč žánry.
„Gove mimo jiné zkomponoval pět
symfonií a koncertoval už v USA,
střední Americe, Evropě i Rusku,“
láká na vystoupení organizátor černošické kultury Pavel Blaženín a
dodává, že v kytaristově hudbě znějí
tradiční mexické i španělské hudební postupy. „Skladby pro kytaru jsou
převážně v mexických a latinskoamerických rytmech Huapango, Son,
či Rumba,“ dodává Blaženín. Vstupné na koncert je 120 Kč.
(mif)
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Babí léto nás hýčká teplem
Krásné babí léto nás hýčká příjemnými teplotami a
umožňuje nám dokončit práce, které jsme přes léto
odkládali. Věřím, že počasí se ve stejném duchu ponese ještě minimálně následujících čtrnáct dní, lépe
alespoň měsíc.
V minulých dnech navštívili naši hasiči partnerskou
obec Gernik. Jejich reprezentace naší obce byla
příkladná a zodpovědná. Jak mi potvrdili členové
místního zastupitelstva, jsou rádi, že mladí lidé nachází díky společným zájmům i společné přátele.
Naše partnerství se nebude omezovat pouze na oficiální formality, ale je to přátelství lidí, kteří ho
chtějí, a budou ho i nadále rozvíjet. Mohu konstatovat, že právě tento stav jsem si přál při podpisu
partnerské smlouvy a jsem rád, že se naplnil.
Děkuji těm, kteří se zúčastnili veřejného zasedání
zastupitelstva 30. 9., a přeji mnoho pěkných podzimních dnů. Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Vižinští pochodovali s lampiony
vsí a obdivovali ohňostroj
V úterý 27. září se ve Vižině již poněkolikáté konal
lampionový průvod s ohňostrojem. Mladí hasiči vyrazili do průvodu s originálními lampionky, které si
vyrobili na své schůzce. Trochu nás poškádlilo počasí - půl hodiny před začátkem se přihnala bouřka. Když skončila, přes sto účastníků vyrazilo napříč temnou Vižinou, kde na cestu svítila kouzelná
světýlka. Nádhernou atmosféru umocnil ohňostroj.
Díky za úžasnou podívanou patří sponzorům a
obecnímu úřadu Vižina.
Jana FIALOVÁ, Vižina

TAKHLE SE TO DĚLÁ. Všeradičtí hasiči předvedli svým kolegům z rumunské obce Gerník, jak se správně zachází s požární technikou.
Foto Bohumil STIBAL

Přátelství jsme utužovali v místní restauraci

VŠERADIČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI SE VYDALI ZA SVÝMI KOLEGY DO PARTNERSKÉ RUMUNSKÉ OBCE GERNÍK
Členové všeradické zásahové jednotky ve složení,
Tomáš Červený, Jakub Kácha, Bohumil Stibal,
Martin Silbernágl, Jiří Harnoch a Lukáš Tesařík
navštívili ve dnech 22. až 25. 9. naše kolegy z jednotky dobrovolných hasičů v partnerské rumunské
obci Gerník. Návštěva byla zaměřena na výcvik
zdejší jednotky a údržbu techniky. Při příjezdu se
nám dostalo vřelého přivítání od zdejších hasičů,
nechyběl ani pohárek místní pálenky a něco dobrého k zakousnutí. Na oplátku jsme svým kolegům
předali hasičská trička se znakem jejich obce. Následovala krátká porada, ubytování a - vzhůru do
práce! Společně jsme vyčistili prostor na nově budovanou místní hasičárnu. Po obědě a krátké siestě jsme se s veškerou technikou přesunuli na místní hřiště a začal nácvik požárního útoku - tak nám

uteklo celé odpoledne. Následovala večeře, dlouhé
hodnocení zážitků a vzájemné seznamování.
V pátek ráno jsme zahájili výcvikem v používání
dýchací techniky a nácvikem požárního sportu. Na
závěr dne se konal vyrovnaný fotbalový zápas. Místní borce jsme v tomto ohledu dost podcenili, a
tak jsme utrpěli porážku 17:19. Po dobré večeři
opět následovalo hodnocení dne, které se protáhlo
do pozdních nočních hodin.
V sobotu ráno jsme se přesunuli do Národního parku Beusnita, kde jsme si prohlédli krásy místní přírody a konzumací různých druhů masa strávili příjemný den. Po návratu do obce jsme ještě do časných ranních hodin utužovali přátelství v místní
restauraci. V neděli ráno přišel čas na úklid techniky a odjezd domů. Mohu konstatovat, že místní od

naší poslední návštěvy udělali velký kus práce a jejich zájem o hasičskou činnost je opravdový. Našli
jsme zde nové přátele, se kterými se budeme rádi
stýkat i v budoucnosti. Již jsme domluveni na dalších návštěvách. Tomáš ČERVENÝ, Všeradice

Z podbrdského kraje

* Stolní tenis si můžete zahrát 8. 10. od 11.00 v
hospodě ve Všeradicích. Startovné 50 Kč.
(mis)
* Rytířské hry s turnajem, soutěžemi pro děti a
tombolou se konají 8. 10. od 14.00 před Azylovým
domem v Lochovicích.
Barbora KÖNIGOVÁ
* Muzeum pravěku ve Všeradicích lze navštívit v
úterý, čtvrtek i pátek od 8 do 12 a od 13 do 15.00,
ve středu od 8 do 13 a od 15 do 17.00.
(pef)

Zámecký večer: Rezková byla vážná, Sypal veselý
Tajemná a krásná dáma Šárka Rezková a malý velký herec Jaroslav Sypal byli hosty Zámeckého večera moderovaného Petrem Jančaříkem, který se ve
všeradické Zámecké galerii konal 23. září. Každý,
kdo přišel, dostal malé pohoštění v podobě skvělé
minikremrole z hostomické cukrárny.
Večer byl opravdu zajímavý. Zpěvačka Šárka Rezková nechala nahlédnout do svého ne příliš veselého života: vyprávěla o výchově svých dětí po tragické smrti manžela Jiřího Brabce i o tom, že když
člověk chce, dostane se ze všeho. O svém nelehkém
osudu napsala i dvě knihy. Vyprávění bylo proloženo krásnými písněmi, včetně její nejznámější
Borůvková.
Protipólem vážného vyprávění Rezkové byl rozený
komediant a opravdový živel, herec Jaroslav Sypal,
kterého asi nejvíce proslavila role kapitána Hrubce
v trilogii Byl jednou jeden polda. „Pan režisér potřeboval blba, tak jsem dostal tuto roli,“ komento-

val to sám Sypal. Na závěr dokonce zazpíval píseň
z tohoto filmu - Pochod majora Majsnera.
Na úplný závěr náš národní poklad a všeradická
rodačka M. D. Rettigová předala ceny za soutěž.
Tentokrát se soutěžilo o nejlepší bábovku. Byly
pouze dvě a obě získaly shodný počet bodů, takže
nebylo vítěze ani poražených.

SMUTNÁ REZKOVÁ, VESELÝ SYPAL. Protagonisté Zámeckého večera - Šárka Rezková, Jaroslav
Sypal a Petr Jančařík. Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Příště přijede Okamura
Hosty příštího Zámeckého večera, který se bude
konat 14. října od 18 hodin, bude Tomio Okamura,
viceprezident českých cestovních kanceláří a autor
několika knih. Pozvání přijal i zpěvák David Uličník, který se s lehkostí pohybuje v klasické i vážné
hudbě a jeho jméno je spojeno se známými muzikálovými rolemi. Známý je rovněž ze skupiny 4TET
Jiřího Korna.
Soutěžit budeme o nejlepší škvarkovou placku.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice
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Uzel prodal všechno, zbyly jen košile
»MEZI VRATY« BYLY V ČERNOŠICÍCH K MÁNÍ KNIHY, HRAČKY, DESKY, OBLEČENÍ I CETKY TRETKY
V neděli 18. září se v ulicích Černošic konal druhý Garage Sale aneb
Prodej mezi vraty. I přesto, že předpověď počasí nevěstila nic dobrého,
sešlo se na mapce prodejců dvacet
adres, kde mohli zájemci objevit poklady, na které se v jejich původních
obydlích jen zbytečně prášilo. Kolem deváté hodiny vyrazili na hon za
poklady za pár kaček první poutníci
po garážích a dvorcích. Vybaveni

Na podzim se dějí
výjimečné věci...
Asi je to zvláštní, ale já se skoro celé
léto těším na podzim. Je to můj oblíbený čas - na podzim se v mém životě dějí »výjimečné« věci. Pokaždé,
když se ve vzduchu začne ohlašovat
chladný podtón, celá má bytost se
těší, co mi tento čas nového přinese.
V měsících padajícího listí vnímám
běh času jinak, vracím se konečně k
sobě. Jak pěkně vyjádřil tuto dobu
bratr mé duše, básník Roman Staněk, na podzim před mými dveřmi tiše přešlapuje magie s plnou pokladnicí barevných zážitků a jemně bere
za kliku. V obchodech již buclaté dýně čekají, až se promění v zahradní
ozdoby, psí víno dostává nádhernou
purpurovou barvu, ve větru poletuje
zlaté listí a poránu jsou mlhy tak
krásné jako dračí dech, který umí
vykouzlit jen bájný kouzelník Merlin. Podzimní atributy naplňují můj
život klidem, jakoby začala hrát
prastará keltská melodie, na níž každý toužebně čekáme. Píseň o tom, že
svět je dobré místo pro život, a že
všechna trápení jednou pominou,
budeme-li si to přát a budeme ochotni pro to něco udělat. Že život není
boj, ale není-li jiná cesta, postavme
se mu čelem, a to, co na sebe nakládáme, nesme statečně... Je tu podzim, nastává čas, kdy se můžeme pohroužit sami do sebe a těšit se, co
pěkného nám tentokrát přichystal.
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

MEZI VRATY. O druhý černošický garážový výprodej byl velký zájem.
mapkou objížděli či obcházeli místa, ní, cetky tretky, ale třeba i mikrovlnkde se daly ulovit všelijaké skvosty. ka, dělo nebo meč. „Nejlépe šlo na
Černošické ClubKino poskytlo pro- odbyt dětské a dámské oblečení, prostor zahrádky přespolním.
dala jsem i nějaké nádobí a knihy,“
Na většině adres se daly sehnat kníž- pochvalovala si jedna z prodávajíky, kusy nábytku, vybavení dětských cích, Johana Křížková. Ta na svoji
pokojíčků, nádobí, LP desky, obleče- zahrádku pozvala i kamarádku s os-

Na tržišti v Černošicích ožijí masky

NAPOSLED SE U HOTELU KAZÍN BUDE OBCHODOVAT 22. 10.
Letošní farmářské trhy v Černošicích se chýlí ke konci - poslední dvoje se budou konat 8. a 22. 10. u hotelu Kazín, vždy od 8.00 do 12.00. K
dostání bude čerstvá zelenina, ochutnat můžete různé druhy moštů, nově
se na trhu představí čajovna Cherubín ze Řevnic a černošický domácí
cidre. Mléčné výrobky přivezou naši
stálí prodejci z farem Homolka, Čapí letka a Dobrá farma, těšit se mů-

žete i na čerstvé pečivo z Černošic a
Karlštejna, lahodné uzeniny, kuřata,
kvalitní víno a místní medy.
V sobotu 8. 10. vás od 10.00 zveme
na divadlo s názvem Oživlé masky. V
divadelním stánku budou dva klauni
dětem i dospělým hrát příběh masek,
budou je vytvářet, a kdo bude chtít,
může si po představení svou masku
namalovat či vyrobit. Eva BACHIRI
TAK, o. s., Černošice

Foto Michal STREJČEK
miletou dcerou, jež nabízela hračky,
s nimiž už si nehraje. A protože
mnoho nakupujících maminek přišlo
v doprovodu ratolestí, po většině
plyšáků a panenek se jen zaprášilo.
Ve Zvonkové byl pro návštěvníky
připraven štrůdl i jablečná buchta,
novinkou byla možnost dát si výtečnou kávu u šermířů z Alotria v Srbské. „Prodal jsem skoro všechno,“
ukazoval před polednem na poloprázdný stůl ve své garáži známý sexuolog Radim Uzel. „Zbyly už jen
nějaké košile a pár knížek...“
Prodávající i nakupující si akci užili
a brali ji hlavně jako zábavu. Příští
černošický Prodej mezi vraty se bude konat na přelomu dubna a května.
Přesný termín se včas dozvíte. Hlásit
se můžete klidně už teď! Info na:
http://garage-sale.webnode.cz.
Bára VESELÁ, Černošice

Třebaňské trhy vyvrcholí posvícenskou tancovačkou
NA HAVELSKÉ ZÁBAVĚ BUDE KAPELA TROMBENIK VYHRÁVAT TRADIČNÍ ŽIDOVSKOU MUZIKU
Půlka října patří tradičně Havelskému posvícení. Loni jsme se pokusili
tuto tradici v Zadní Třebani vzkřísit
a letos slavnost spojíme se zakončením Sedláckých a řemeslných trhů.
Na co se tedy můžeme v sobotu 15.
října těšit?
Děti, které se na předchozích trzích
zapojily do aktivit Šikovného sedláčka, se dočkají vyhodnocení a ty
nejpilnější čeká odměna. Podíváme
se, jak »zhubnou« ovečky, když se
odborně ostříhají, uvidíme, jak se
pak vlna přede. S divadlem přijede a
pohádku Husy na tahu zahrají Antonín Novotný i Marka Míková.
Na večerní zábavě nám pražská kapela Trombenik bude hrát tradiční
židovskou muziku klezmer střihnutou balkánskými, cikánskými, jazzovými a latinsko-americkými vlivy.
Halounského kapelníka Trombeniku
si třebaňští školáci vybaví jakožto
kouzelníka Pepína von Dráčka, který
jim přičaroval novou školní jídelnu.
A pokud budete mít chuť si na zábavě do muziky i podupovat, můžete se
nechat inspirovat tanečnicí, která
nám ukáže, jak na to. Děti s ní bě-

hem odpoledne nacvičí tanec na písničku Trombeniku a ve 20.00 jím zahájí Havelskou zábavu. Jestli si tedy

historicky první trombenikovou tancovačku v Třebani nechcete nechat
ujít, kupte si lístek na info@os-sal-

to.cz nebo na obecním úřadě v Zadní
Třebani.
František CHLAŇ
SALTO, o.s., Zadní Třebaň

Na vycházce zavítáme
do starohor i ordoviku

ŠIKOVNÍ SEDLÁČCI. Na třebaňských Sedláckých a řemeslných trzích si na
své přijdou i děti.
Foto František CHLAŇ

Léto - i to babí - už se chýlí ke konci,
někde již začínají opadávat listy ze
stromů. Ideální čas na procházku.
Máte-li zájem, můžete se spolu s námi vydat do okolí Všenor a poznávat
historii krajiny v dobách vzdálených
miliony let od současnosti. Zavítáme do starohor, kambria i ordoviku,
povíme si, kde se vzalo zlato na Všenorském potoce, budeme sledovat,
jak Berounka modelovala krajinu do
dnešní podoby. O osídlení zdejšího
kraje i archeologických nálezech si
povíme v místech, kde údajně stávala všenorská tvrz a vycházku si zpestříme i návštěvou zahrady Stivínka.
Sejdeme se v sobotu 15. 10. v 10.00
před hotelem Zdenka ve Všenorech,
kde také vycházka po asi osmi kilometrech (přibližně v 15.00) skončí.
Alena SAHÁNKOVÁ, Všenory
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Zemanová v Leťánku
představí biojídlo

Dvě dopoledne na téma Zdravá strava v podání Mgr. Hanky Zemanové –
autorky úspěšné Biokuchařky a BioAbecedáře připravilo letovské Rodinné centrum Leťánek.
Stále slýcháme, jak je důležité omezit
maso, mléčné výrobky, sladké pokrmy a přitom hledáme jednoduché a
zdravé recepty pro celou rodinu.
Knih, které se hemží pojmy jako obiloviny, luštěniny a jiné zdravé potraviny, je na trhu řada. Ale jak konkrétně pracovat se zdravými potravinami? Jak je správně připravit, aby
byly chutné a zůstaly zdravé? Jak
plánovat jídelníček pro rodinu?
Pojďte s námi objevovat cestu zdravého i chutného stravování pod vedením maminky tříleté Natálky, autorky
úspěšné Biokuchařky a BioAbecedáře, propagátorky biopotravin Hanky
Zemanové. Kromě odpovědí na otázky bude mít připraveny i tipy na
rychlé, zdravé a chutné pokrmy pro
celou rodinu. Setkání se konají v letovském sále U Kafků 7. a 21. října,
vždy od 9:30 do 12:00. Prosíme
zájemce, aby se z kapacitních důvodů předem přihlásili na info@letanek.cz. Barbora TESAŘOVÁ, Lety

TAK VÍTEJTE!. V Letech po dlouhé době opět vítali novorozence.

Foto ARCHIV

Nejmladšímu Letováčkovi
bylo přesně dvanáct dnů
V LETECH OBNOVILI VÍTÁNÍ NOVOROZENCŮ
V sobotu 17. září jsme obnovili tradici, která podle kronik byla ukončena
před velmi dlouhou dobou – uvítali
jsme novorozence, kteří se narodili v
naší obci od letošního ledna až do 5.
září. Ano, nejmladšímu Letováčkovi
bylo v den vítání přesně 12 dnů.
Letos se v Letech narodilo jedenáct
dětí, k vítání nakonec dorazilo osm.
Obecní úřad kromě drobností pro
každé miminko a kytičky pro maminku připravil i dar v podobě stromu,
který rodiče letos narozených dětí
vysadí v obci ještě teď na podzim. K
výsadbě a doplnění stromů byl zvolen parčík v ulici Řevnická.
Proč jsme věnovali stromy? Protože
čas života se počítá od prvního do
posledního nadechnutí. Proto vysadíme stromy, abychom měli u nás více
kyslíku a dýchalo se nám lépe. Stromy jsou svou dlouhověkostí často
předurčeny, aby se staly svědky životů několika generací člověka. Děti
nám kromě jiného přináší na tento
svět hodně diskutovanou hodnotu věčnost. Ve svých dětech každý žije
dál. Životy našich dětí jsou pokračováním životů našich a našich předchůdců. Tento nekonečný řetěz generací se nemusí nikdy uzavřít, pokud
svět, do něhož děti přivádíme, bude
rozumný a klidný. Všichni můžeme
přispět k tomu, aby naše děti žily v
lásce a rodinné harmonii a byly vychovávány v úctě ke svému okolí.

Chtěla bych jménem Obecního úřadu
Lety poděkovat majiteli i personálu
restaurace, kde se vítání občánků konalo, za laskavou pomoc při realizaci
akce, velký dík patří zahradnici Evě
Kuběnové, která obstarala veškerou
květinovou výzdobu i květiny pro
maminky. Velmi děkujeme Bětce
Bartoníčkové za milý hudební doprovod a podmalování naší malé slavnosti i všem rodičům, kteří s dětmi
přišli. Také si velmi vážíme sponzorů, kteří věnovali dárky pro děti a
rodiče. Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Srážka aut v Karlíku

Karlík, Řevnice - Toyota a volkswagen se srazily 28. září v Karlíku.
Nehoda se obešla bez zranění.
Na místě se záchrankou zasahovali
také řevničtí profesionální hasiči.
„Uniklé provozní kapaliny jsme zasypali sorbentem a uklidili vozovku,“
uvedl jeden z nich Pavel Vintera.
K jinému »autopřípadu« Řevničtí vyjížděli o den dříve. „Byl nám ohlášen
osobní vůz bránící provozu na silnici
mezi Řevnicemi a Mníškem pod Brdy,“ řekl Vintera s tím, že se jednalo
o Škodu Fabia, která částí podvozku
uvízla v příkopu. Hasiči použili k jejímu vyproštění automobilový naviják. „Protože i tady z auta unikly provozní kapaliny, byly likvidovány pomocí sorbentu,“ dodal Vintera. (mif)
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Zlatý pohár se »stěhoval« do Hlásné
V KARLŠTEJNSKÉM AUTOKEMPU SE KONALA SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU

V sobotu 17. září uspořádalo SDH
Karlštejn devátý ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku. Na
akci, která se konala v karlštejnském
autokempu, byla pozvána družstva z
okresu Beroun i partnerských hasičů
z Prahy-západ. Přihlásilo se 12 týmů
mladších žáků, čtyři starších žáků a
jedna přípravka.
Po nástupu družstev a rozlosování
byla soutěž zahájena požárním útokem mladších žáků. Zvítězili hasiči
z Hlásné Třebaně, druzí se umístnili
žáci Karlštejna, třetí byly děti z Malých Přílep. Na čtvrtém místě skončilo druhé družstvo z Řevnic, pátí
byli hasiči ze Zadní Třebaně (druhé
družstvo), šesté skončily děti z Vižiny, sedmé první družstvo Zadní Třebaně. Osmou příčku obsadily Řevnice (třetí družstvo), deváté byly děti
ze Tmaně, desáté skončily děti z
Řevnic (čtvrté družstvo). Na jedenáctém místě se umístili mladší žáci
z Hýskova a konečně dvanácté místo
patřilo prvnímu družstvu z Řevnic.

STŘÍBRO ZŮSTALO DOMA. Mladší žáci Karlštejna na hasičské soutěži vybojovali stříbrný pohár.
Foto Jiří MRKÁČEK

Následovala soutěž starších žáků vítězství si vybojovali Hýskovští,
druzí se umístnili hasiči z Hlásné
Třebaně, třetí skončily děti z Hýskova, čtvrtí starší hasiči z Drahlovic.
Pak přišla na řadu ukázka »přípravky« z Řevnic. Jedná se o děti z mateřské školy ve věku do šesti let.
Všechny ukázky a útoky byly provázeny potleskem i povzbuzováním diváků a soupeřů z ostatních družstev.
Každé družstvo při vyhodnocení obdrželo diplom a první tři celky v každé kategorii zlaté, stříbrné či bronzové medaile s pohárem.
Vydařené počasí přispělo k dobré
náladě soutěžících družstev i rodičů,
kteří sledovali výkony svých ratolestí. Děkuji vedoucím, kteří se o hasičský potěr starají, a zvu je na příští,
již desátý ročník Karlštejnského poháru mladých hasičů v požárním
útoku. Velké poděkování patří také
členům sboru, kteří se na přípravě
akce podíleli.
Jiří MRKÁČEK,
starosta SDH Karlštejn

Karlštejnští mazáci připravují druhý ročník festivalu
Jsou vesnice, kde se toho mnoho neděje, a lidé nadávají. Sami ale neudělají nic proto, aby to změnili. V
Karlštejně se našlo pár jedinců, kteří
s tím něco udělali - uspořádali rockový festival. Do názvu použili slovo
Mazec. Je to originální, protože různých festů, festivalů a fesťáků na nás
hlavně v létě kouká z plakátů spousta. Červnový termín byl dobře zvolený: poslední roky bývá tento měsíc teplotně příznivější, než červenec či srpen. Jako první se představili Emotion Pictures, po nich převzala pomyslné žezlo skupina Alexxia. Kromě
dvou x v názvu byli zvláštní i tím, že
přijeli na akci vlakem. Třetími účinkujícími byly The Metuzalém. S nepřehlédnutelným zpěvákem vysekli
hity jako Dlažební kostka (Brutus),
nebáli se ani úpravy »Míši« Davida.

Čtvrtou kapelou byl Garant ze Soběslavi - i největší lenochy zvedl ze zeleného »gauče« speed metal. První
ročník Karlštejnského rockového
mazce zakončila místní kapela Joe
Berry Band. Představil se v ní nejen
zvukař, konferenciér a poradce akce,
Pepa Beránek, ale i další místní rodák Pavel Marcel (Pišvejc), který
mimo jiné hraje s Vilémem Čokem.
Akce sice skončila po desáté večer,
ale členové některých kapel zůstali v
kempu až do rána.
Při účasti více než 250 lidí a slušném
počasí, se dá říci, že se premiéra povedla. Spokojení pořadatelé založili
občanské sdružení Karlštejnští mazáci a budou v akcích pokračovat.
Už teď připravují druhý ročník Mazce - konat se bude 9. 6. 2012.
Richard SPITZER, Karlštejn

ROCKEŘI. Pepa Beránek a Pavel Marcel (Pišvejc) z kapely Joe Berry Band
na Karlštejnském rockovém mazci.
Foto Richard SPITZER
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Chcete dýně? Muškátové? Mandlové?
NA RODINNÉ FARMĚ V BYKOŠI MŮŽETE POŘÍDIT DÝNĚ I BLOUDIT V KUKUŘIČNÉM POLI
Bykoš, Poberouní - Sháníte dýně a
nevíte, kam pro ně? Zkuste Bykoš,
malou vesnici vedle Všeradic. Dýní
tu mají bezpočet a navíc nabízejí i
spoustu dalších zážitků.

Rodit doma je správné!
tvrdí Zuzana Pavlová

(Dokončení ze strany 1)
Příroda si dost věcí řídí sama. Víte,
já si obecně myslím, že lidi dnes uznávají hlavně intelekt. Nedívají se na
srdce, instinkty pro ně nejsou důležité - a proto to asi na tom světě vypadá tak katastrofálně... Ale abych
odpověděla na vaši otázku: Nebála
jsem se, při porodu mi pomáhala
porodní asistentka i Ivan. Byl to
krásný zážitek, vše bylo v pořádku .
Jak vnímáte současný hon na
porodní asistentky?
Vnímám to jako vy - jde o svobodnou vůli. Každý by měl mít právo
zvolit, jak přivede své dítě na svět. V
zemích kolem nás je to vyspělejší,
tam jsou porody doma celkem běžné. Těžko říct, co za tím všechno je.
Helena PELIKÁNOVÁ
P. S.: Mnoho žen začíná věci vidět v
jejich opravdové podobě. Cítí, co je
pro ně i jejich děti nejlepší. Řídí se
citem, nejsou stavěné na výkon. To je
většinou past, za kterou se skrývá
prázdnota a bezcitnost.
(help)

Výlet do Bykoše je zajímavou podívanou pro dospělé i pro děti. Na farmě tu na ně čeká kozel, králíci, slepičky, ale i skákací klaun a jiné zajímavosti. O víkendech, po dohodě i v
týdnu, se podává občerstvení. Návštěvníci mohou ochutnat dýňovou polévku, něco z grilu, dýňový koláč,
svařené víno s ovocem. A také si
vybrat tu »svoji« dýni. K mání jsou
muškátové, máslové, Hokaido i ozdobné. „Pro malé i velké návštěvníky jsme připravili kilometrové bludiště v kukuřičném poli,“ sdělil farmář Jan Brotánek s tím, že otevřeno
mají v týdnu po domluvě, o víkendech a svátcích od 10.00 do 17.00
hodin. „Cenu vstupného domlouváme telefonicky,“ upřesňuje farmář.
Farmu provozuje rodina Jana Bro-

tánka již několik let. Vyučený kuchař odjel na zkušenou do Ameriky a
pak do Kanady, kterou považuje za
dýňovou velmoc. „Zde mě napadlo,
že bych s touto starou kulturní plodinou mohl prorazit i v Česku,“ řekl
Brotánek, kterému s farmou pomáhá
celá rodina. Dýně prý mají rádi
všichni a dýňové polévky i koláče
jedí každý víkend od září do listopadu. Dýně dodávají do restaurací, obchodů i na nyní tolik rozšířené farmářské trhy. „Nemáme tolik lidí,
abychom mohli objíždět trhy a tak
jsme rádi, když zájemci přijedou až
k nám. Na podmínkách prodeje
našich plodin na farmářských trzích
se vždy domluvíme,“ říká farmář.
K dostání byly také na Sedláckých a
řemeslných trzích v Zadní Třebani.

Svinařský důlní vláček vyjel letos naposledy

Silnice už je průjezdná
a dokonce i opravená

Řevnice – Silnice z Řevnic do
Mníšku pod Brdy je od 26. září
opět průjezdná. A je i kompletně
opravená. Nikdo už se tedy nemusí
bát, že si na některém z mnoha výmolů zničí auto.
Silnice byla uzavřená prakticky celé
léto kvůli výstavbě kanalizace v
Mníšecké ulici v Řevnicích, uzavírka
měla trvat do 30. 9. Mnozí lidé se
ptali, zda bude při té příležitosti opraven také povrch silnice směrem dál
na Mníšek. Ten se původně opravovat neměl, ovšem nakonec vozovka
nový asfalt dostala. Především díky
iniciativě řevnického starosty Libora
Kvasničky, který na katastrofální
stav silnice upozorňoval. Spolu s ním
podepsali žádost o opravu i zadnotřebaňský starosta Stanislav Balíček a
mníšecký Petr Digrin. Nakonec se to
tedy povedlo – v úseku od první zatáčky nad hájovnou k rovince nad
parkovištěm u Skalky se jezdí po
krásné nové silnici.
(lup)

POSLEDNÍ JÍZDA. Petr Báňa, který ve Svinařích na svém pozemku v sousedství zámku provozuje důlní vláček, zapískal k odjezdu a malá mašinka s
několika vagonky v sobotu 1. října vyjela ke své letošní poslední jízdě. Malí
i velcí zájemci měli poslední šanci se svézt a zároveň si prohlédnout nedaleký zámek. Vláček pojede opět napřesrok v červnu při setkání uměleckých
kovářů nazvaném Svinařské řetězení.
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

Školáci jeli cyklomaraton
Žáci osovské školy byli pozváni na
dětský cyklomaraton, který 29. září
na čtyřkolkové dráze U Bobeše ve
Všeradicích organizoval Martin Zima. Zúčastnilo se ho 25 závodníků z
osovské a hostomické školy ve věku
10 a 11 let. Jelo se na dvě kola, měřily se časy, které se sčítaly. V souboji škol jeli nejrychlejší závodníci
velké finále. Nás reprezentoval Jirka
Štěpán. Jel, co mu síly stačily, ale na

vítězství to nebylo. V celkovém pořadí v chlapecké kategorii se umístil J.
Štěpán na 2. místě a H. Mašek na 3.
místě. Z dívčí kategorie se na stupně
vítězů dostala P. Kofroňová. Celou
dobu závodu jsme měli plně vytíženého servismana pana Štěpána, který opravoval drobné defekty. Děkujeme za pozvání, příjemně strávený
den a budeme se těšit na další ročník.
Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Zájemci mohli ochutnat také dýňovou polévku. „Byla výborná,“ pochvaloval si Jan Palička, který ji
ochutnal.
Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje

* Cirkus Rodolfo uvede svůj program 4. 10. od 17.00 na fotbalovém
hřišti v Zadní Třebani.
(mif)
* Přerušení dodávky elektřiny v
Řevnicích z důvodu nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy je
naplánováno na 5. 10. od 7. 30 do
16.00 . Týká se ulic Pražská, Nádražní, Sádecká a B. Němcové. (pef)
* Koncert kapely Titanic s předkapelami Nasal Drops (heavy metal Brno)
a Black Bull (hard rock Praha) se
koná 7. 10. od 20.00 v pivovaru
MMX Lety. Koncert bude spojen s
prvním srazem nového fanclubu skupiny Titanic. Jaroslava PAVLÍKOVÁ
* Farmářské trhy se konají 15. 10.
od 8.00 do 12.00 u zámku Dobřichovice.
(vlc)
* Správa CHKO Český kras zve na
8. geologicko - turisticko - vlastivědnou exkurzi po trase Černošice Třebotov - Choteč – Kosoř – NPP
Černé rokle - Radotín. Sraz je 15.
října v 8.40 hodin na železniční stanici v Černošicích. Zájemci absolvují přibližně patnáctikilometrovou pěší túru. S sebou sportovní oblečení,
pevnou obuv, kladívko, pití, svačinku a pláštěnku. Lenka JELENOVÁ
* Na Brdském farmářském trhu si
můžete nakoupit 15. 10. od 9.00 do
12.00 na náměstí F. X. Svobody v
Mníšku pod Brdy.
(bal)
* Smíšený pěvecký sbor (děti, ženy,
muži) vznikl v Zadní Třebani. Přidat
se může každý - zkouší se každý čtvrtek od 18.00 na místním obecním úřadu.
Blanka HOVORKOVÁ
* Rozhledna Studený vrch nad Malým Chlumcem je v říjnu přístupná
každou sobotu a neděli od 10 do 15
hodin.
(pef)
* Vítání občánků se konalo 1. 10. ve
Vižině. Pan starosta přivítal tři chlapce - Jaroslava Růžičku, Jiřího Záhoříka a Adama Algaláše. Slavnosti byli
přítomni rodiče a rodinní příslušníci.
Nechyběli mladí hasiči, kteří recitovali, hráli na flétnu a zpívali svým novým kamarádům, zástupci hasičů a
sportovci, kteří předali věcné dary.
Maminky dostaly kytičku a na závěr si
všichni na zdraví nových občánků připili.
Jana FIALOVÁ
* Tři padlé stromy, které bránily provozu na silnici mezi Všenorami a Jílovištěm, odstraňovali 20. 9. řevničtí
profesionální hasiči.
(pav)

Beroun byl ucpaný, na dálnici se srazil náklaďák s mikrobusem
Beroun - Kdo měl být v úterý 27. 9. brzy ráno v
berounské nemocnici, Medicentru či třeba někde
na úřadech a použil k cestě automobil, měl velký
problém se dostat včas na místo. Celý Beroun byl
totálně zacpaný.

Před šestou hodinou ranní se srazil nákladní vůz s
mikrobusem na 17,5 km dálnice D5 ve směru na
Prahu. Mikrobus se při střetu převrátil na střechu.
Kvůli nehodě zažíval Beroun dopravní kolaps až
do půl deváté ráno. Ulice města, zejména hlavní
Plzeňská, byly ucpané, auta jela krokem.
Před sedmou hodinou jsem přijížděla ze směru od
Koněprus do Berouna - v sedm hodin jsem měla
termín u lékaře. Patnáct minut před sedmou jsem
byla na mostě nad nádražím a už bylo vidět, jak
dálnice »stojí«. Jeli jsme »krokem«: za 20 minut
jsme popojeli o 100 metrů. Po sedmé jsem zjistila,
že nájezd na dálnici uzavřela policie a všechna
auta míří směr centrum.
V sedm hodin jsem u lékaře nemohla být ani náhodou. Telefonicky jsem sdělila lékaři svůj problém s dopravou. „Počkáme na vás půl hodiny,“

odpověděla sestra. Snažila jsem se objet Plzeňskou přes sídliště a k Medicentru dojet z druhé
strany. Ale i zde byl totální kolaps. V rádiu právě
hlásili, co se stalo, že je Beroun plný, ať tam řidiči vůbec nejezdí. Nezbývalo mi, než nechat auto
na místě, kde to bylo možné a jít pěšky. Sice tam
byl zákaz stání, ale jinak to nešlo...
„Při nehodě bylo zraněno pět lidí - čtyři lehce a
jedna osoba středně těžce. Všem zraněným byla
poskytnuta přednemocniční neodkladná péče.
Záchranáři měli na místě čtyři sanitní vozy. Lehce zraněné jsme transportovali na chirurgické ambulance do Berouna a Kladna, středně těžce zraněný byl převezen do pražské Fakultní nemocnice
Motol na traumatologii,“ sdělila Tereza Janečková ze záchranné služby Středočeského kraje.
Petra FRÝDLOVÁ
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Lety u Dobřichovic
Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového zboží.
Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

REKLAMA, Strana 10
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Derby bylo vyrovnané...
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Řevničtí založili cyklistický oddíl Brcykl

DOKONČENÍ ZE STRANY 12
ŘEVNICE, III. třída
Lety B - Řevnice 2:2
Branky Letů: Jambor, Fojt
Branky Řevnic: Sklenář, Hruška
Derby, v němž se potkala letovská rezerva s áčkem Řevnic, skončilo dělbou bodů.
Řevnice - Kazín 1:3
Branka: Škvor
I když Řevničtí po poločase vedli 1:0,
jejich soupeř ve druhé půli vývoj zápasu dokonale otočil.
(Mák)
VŠERADICE, III. třída
Všeradice A - Osek B 6:1
Branky: Šebek 2, Suchý, Červenka,Vinš, Bouček
Hostomice B - Všeradice 3:1
Branka: Suchý
Všeradice - Tlustice 1:1 - 5:4 (PK)
Branka: Mackovič
Ondrášovka cup. Muži po vyrovnaném výsledku postoupili na pokutové
kopy do dalšího kola poháru - střetnou se v něm s Osekem.
(jak)
Všeradice B - Vižina 2:4
Branky: Anděl, Hruška
Nižbor B - Všeradice B 3:1
Branka: Augusta
LITEŇ, IV. třída
Liteň - Zdejcina 3:0
Branky:Berka, T. Eliášek, Lasko
Přesvědčivé vítězství korunované do-

brým výkonem všech hráčů. (mik)
Chrustenice - Liteň 3:4
Branky: Rys 3, Lasko 1
Ve velmi tvrdém utkání rozhod výborný výkon V. Ryse.
(mik)
Mladší žáci
Liteň ml. žáci - Tmaň 12:1
Branky:Kliment 4, Nezhybová 3,
Krejčí 3, Jílek, Čáp
Liteň - Zadní Třebaň 4:2
Osmý ročník Memoriálu Václava Eliáška - zápas starých gard
VIŽINA, IV. třída
Všeradice B - Vižina 2:4
Branky: Krbec 2, Kunrt, Blovský
Vižina - Mořina 2:0
Branky: Moravec 2
Ve výsledcích
Okresní přebor Praha-západ
Zvole - Černošice 6:1
Branka Černošic: Krajánek
III. třída okresní soutěže
Karlštejn - Lužce 2:0
Branky: Brandejs, Chovančík
Karštejn - Tmaň 5:3
Branky: Tomášek 2, Kubíček,
Zajíc, Gráz
Domácí měli jasně navrch, ale liknavost karlštejnské obrany, která si nechala dát zbytečné dvě branky, málem z utkání »vyrobila« drama.
Josef MOTTL

BRCYKL. Jsme parta lidí, kteří mají rádi kolo a moravské víno. Nejen proto jezdíme každým rokem na Moravu. Letos náš pobyt začínal shodou okolností v Šatově, cyklistickým MTB maratonem - Vinařskou 50. Napadlo nás,
že bychom mohli závodit nejen jako jednotlivci, ale i jako tým. A protože
většina našich nedělních vyjížděk končí v brdské restauraci U Zrzavého paviána v Halounech, vymysleli jsme tam název Brdský cyklistický klub. Tak
vznikl BRCYKL. Tým tvoří 7 mužů a 1 žena, s fanklubem je nás celkem 18.
Závody jezdíme pro radost a když se některému z nás podaří zajet dobrý
výsledek, je radost o to větší. To se teď zrovna povedlo Kláře Macourkové
- na Pražské 50, která se jela minulý týden, uspěla ve velké konkurenci a
obsadila nejen 5. místo v kategorii ženy do 40 let, ale byla i první ve vloženém závodě přeboru vysokých škol. V něm reprezentovala stavební fakultu ČVUT. Na snímku zleva Jakub Šnajberk, Tomáš Indra, Klára Macourková, Jiří Zrostlík (trenér), Vladimír Macourek.
Foto ARCHIV
Hana MACOURKOVÁ, Řevnice

Kluci si vedli znamenitě...

Závodníci pošlapou z Řevnic na Hřebeny

ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘI PŘIVEZLI BODY Z KLÁŠTERCE
Další mistrovské zápasy odehráli řevničtí »národní« házenkáři v Podlázkách, A-tým vyhrál v Klášterci.
Podlázky - Řevnice st. žáci 8:21
Branky: Kraus 7, Holý 6, Edl 5,
Karpíšek 3
Naši kluci soupeře s přehledem přehráli.
Podlázky - NH Řevnice 31:16
Branky: Štech 6, Veselý P. 2, Jelínek 3, Jandus 3, Veselý M. 2
Béčko na svého soupeře nestačilo.
Klášterec n/O. - Řevnice 17:19
Branky: Hartmann 7, Zavadil 6,
Knýbel 6
Áčko přivezlo domů všechny body.
V neděli 25. 9. se na našem hřišti hrál

turnaj mladších žáků. Kluci si za pomoci několika dívek vedli znamenitě oba zápasy vyhráli. Co nám to ale
bude platné, když nám chybí hráči,
kteří by mohli v případě úspěchu
startovat na republikových akcích společně s děvčaty to nepůjde. Potřebujeme sehnat nejméně tři kluky!
Řevnice – Spartak Modřany 11:8
Branky:Huml 6, Edl 5
Řevnice – Avia Čakovice 12:6
Branky: Huml 9, Edl 3
Petr HOLÝ, Řevnice
Příští zápasy A-mužstva:
9. 10. 15.00 NH Řevnice - Podlázky
15. 10. 15.00 NH Řevnice - Osek
16. 10. 10.30 NH Řevnice - Litohlavy

HÁZENKÁŘKY. Oslavy 85 let házené v Řevnicích se konaly 17. září (viz NN
19/11). Ke společné fotografii se sešly též ženy, které hrály řevnickou házenou.
„Opravdu jsem nečekala, že se nás sejde tolik. Byla jsem mile překvapená,“
sdělila jedna z házenkářek, trenérka Štěpánka Jandusová. „Setkání se nám tak
líbilo, že vyrazíme na některý zimní halový turnaj. Byl to moc příjemně strávený den,“ dodala. (pef)
Foto ARCHIV

Řevnice - Závod do vrchu na čas pořádá 8. října v Řevnicích Unie amatérských cyklistů.
Prezentace závodníků je od 11.00 do 12.30 v řevnickém Zámečku, první
cyklista se vydá na trať ve 13.00. Start pět a půl kilometru dlouhé trasy bude
u přechodu pro chodce před samoobsluhou, na křižovatce ulic Mníšecká a
Baarova, cíl u parkoviště na hřebeni Brd. „Jedná se o předposlední závod sezony, moc se těším,“ sdělil jeden z pravidelných účastníků Jiří Chalupecký
z Kladna. „Závod byl přeložen kvůli opravám silnice, tak snad to po té nové
pošlape samo!“ dodal.
(pef)
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Derby bylo vyrovnané, vyhrály Lety
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Dobřichovice měly
smůlu - zápas v Čáslavi prohrály
gólem v nastavení. Lety ani Třebaň
doma nezaváhaly.
(mif)
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Čáslav B - Dobřichovice 4:3
Branky: Kalivoda, Debnár, Rosol
Podivuhodný zápas sehrály Dobřichovice v Čáslavi. Bláhově se domnívaly, že by si mohly odvézt nějaký
bod. Z omylu je vyvedl ve 28. minutě pomezní rozhodčí, který pustil
snad šestimetrový ofsajd - a bylo to
1:0. Domáci nastoupili s řadou ambiciozních mladíků, kteří nasadili vysoké tempo. V 55. minutě jeden z nich
vlétl do pokutového území, byl faulován a z penalty Čáslav zvýšila na 2:0.
Za pět minut odpověděli hosté efektní kombinací, na jejímž konci Kalivo-

da snížil na 1:2. V 70. minutě přehlédl sudí ruku domácích před jejich
čtvercem, následovalo přenesení hry
k brance hostů a třetí gól v jejich síti.
Dobřichovičtí v 76. minutě snížili

Od začátku derby se hrál svižný a bojovný fotbal. Ve 3. minutě vyrazil hostující brankář trestný kop Rady a dobíhající Turek nezaváhal - 1:0. Ve 13.
minutě bylo vyrovnáno po přísné

Kdy a kde hrají příště
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Dobřichovice - SK Úvaly 8. 10. 16:00
Sedlčany - Dobřichovice 16.10. 15:30

FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Březnice 9. 10. 16:00
Tochovice - FK Lety 15. 10. 15:30

ŘEVNICE, III. třída

Červený Újezd - Řevnice 8. 10. 16:00
Řevnice - Kosoř 15. 10. 15:30

ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
OZT – Hudlice 8. 10. 16:00
Karlštejn – OZT 15. 10. 15:30

KARLŠTEJN, III. třída

Cembrit B - Karlštejn 9. 10. 10:15
Karlštejn – OZT 15. 10. 15:30

VŠERADICE, III. třída

Všeradice - SK Březová 8. 10. 16:00
Zaječov - Všeradice 15. 10. 15:30

LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Vižina 9. 10. 16:00
Nižbor B - Liteň 16. 10. 14:00

VIŽINA, IV. třída okres. soutěže
Liteň - Vižina 9. 10. 16:00
Vižina - Zdejcina 15. 10. 12:30

POHÁR PRO TOBOLKU. Nohejbalový turnaj trojic se konal 24. září ve Všeradicích. Vítězství si vybojovalo družstvo Tobolky (na snímku) před Beránky
a Čeprkem. »Bramborová« medaile patří týmu Já nevím.
Text a foto Mirka SUCHÁ
Debnárem a v 85. minutě Rosol dokonce vyrovnal! V hektickém závěru,
když už se hrálo přes čas, zmatený
sudí vyloučil hráče domácích, ovšem
až po upozornění, že mu před tím
ukázal druhou žlutou. V 94. minutě
nařídil »přímák« na branku hostí. Tečovaný kop skončil v brance! (oma)
IV. třída okresní soutěže
Dobřichovice B - Kazín B 4:2
Branky: Mistoler 3, Šlapák
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Mníšek 3:1
Branky: Turek 2, Jůna

penaltě. Domácí nerezignovali a tlačili se dál na polovinu hostů. V 57.
minutě našel Rosenkranz dlouhým
míčem Turka, který šanci proměnil
ve vedoucí branku. Poté hosté zatlačili domácí na jejich polovinu a snažili se o vyrovnání. Vypracovali si
dvě šance, první v 72. minutě zblokoval bránící Turek, při druhé ukopl
míč v posledním okamžiku domácí
Janouš na hranici trestného území. V
90. minutě unikl střídající Jůna a sólo
zakončil třetím rozhodujícím gólem.
Domácí svým výkonem odčinili debakl z Jíloviště.
Jiří KÁRNÍK

Hostomice - FK Lety 0:2
Branky: Turek, Rada
Domácí měli od prvních minut mírnou převahu, ale nic se z ní neurodilo. Ve 23. minutě získal Jůna míč
před pokutovým územím domácích a
po zmatku před brankou dorazil Turek míč do sítě - 0:1. Ve 40. minutě se
situace opakovala, Rada sebral míč
domácímu stopéru a sólo zakončil
přesnou střelou - 0:2. Domácí vlétli
do druhé půle jako tajfun a vypracovávali si šanci za šancí. V 65. minutě
podnikly Lety protiútok a po centru
od brankové čáry hlavičkoval Jůna do
branky. K překvapení všech odmával
nepřesný asistent postavení mimo hru
a hlavní rozhodčí branku neuznal! V
posledních 3 minutách vyloučil tendenční soudce hostům dva hráče. Lety se ale i v devíti hráčích ubránily a
dotáhly utkání trvající 97 minut do
vítězného konce.
Jiří KÁRNÍK
ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
OZT - Tetín 4:1
Branky: Prušinovský 3, Procházka
Po dlouhé době se v dresu Ostrovanu
objevil Jan Prušinovský a hned se stal
hlavní hvězdou zápasu. Více než poločas to však vypadalo v zápase mezi
sestoupivšími týmy z okresního přeboru na remízu. Hosté se ujali vedení,
když domácí obrana nechala volného
útočníka na malém vápně. Pak dvakrát zvonila na tetínské svatyni tyč.
Smůlu utnul nádhernou hlavičkou po
rohu Veseckého Procházka. Po půli
pustil sudí hosty do ofsajdu, a ti mohli jít do vedení, naštěstí Krtek přestřelil. Pak přišly velké chvíle režiséra seriálu Okresní přebor: Třikrát se
dostal do úniku a pokaždé šanci proměnil.
(Mák)
Loděnice B - OZT 3:0
(Pokračování na straně 11)

Mám podepsané triko a nenechám ho nikdy vyprat!
NA ZÁPAS TŘEBAŇSKÉHO OSTROVANU SE PŘIJELI PODÍVAT SPARŤANÉ TOMÁŠ ŘEPKA A MAREK MATĚJOVSKÝ
Zadní Třebaň - „Na hřišti je Tomáš
Řepka a Marek Matějovský!“ S touto
větou vběhl do domu starší syn a nadšeně pokračoval: „Nechal jsem si
podepsat kšiltovku!“
Mladší syn, velký sparťanský fanoušek a obdivovatel právě Řepky, samozřejmě u toho nesměl chybět. Vyrazili
jsme na Ostrov.

Řepka seděl na lavičce u hřiště, jeho
přítelkyně, krásná modelka Vlaďka
Erbová, hned vedle. Oba byli milí a
vstřícní. Řepka si s mladším synem
plácnul na pozdrav a prohodil s ním
pár slov. Následoval podpis na kšiltovku a společná fotografie. „Tamhle
je Matějda,“ ukazoval ještě proslulý
stoper směrem k Markovi Matějov-

NA PAMÁTKU. Stoper Sparty Tomáš Řepka a jeho přítelkyně Vlaďka Erbová
na zadnotřebaňském Ostrově.
Foto Petra FRÝDLOVÁ

skému. Ani ten syna neodbyl - na
čepici přibyl další podpis a do rodinného alba další fotka.
Kde se kapitán a řízný obránce Sparty ve Třebani vzali? Přijali pozvání
»skorotřebaňáka«, mluvčího letenského týmu Ondřeje Kasíka na zápas
fotbalistů místního Ostrovanu. Koneckonců, nemají to nijak daleko Řepka bydlí v Černošicích, Matějovský je z Mladé Boleslavi.
Hřiště bylo plné dětí, které chodily s
podpisy na oděvu, různých částech
těla či jen tak na papíru... Ostych nakonec překonaly také mladé Zadnotřebaňanky a přítomností »ikon«
Sparty se nechaly strhnout i zapřísáhlé slávistky Kája Petříšová a Daniela Břížďalová - pro podpisy vyrazi-

ly také. „Bylo to neskutečné, mám podepsané triko - a už ho nikdy nenechám vyprat,“ hlásil hrdě šesťák Daniel Sedláček. „Taky jsem si s nima
zakopal, s Tomášem i s Markem. Přidal se k nám i syn Marka Matějovského Dominik. Jsou mu čtyři roky,
ale má ohromnou ránu, už překopne
hřiště,“ dodal Dan.
Také hráči zadnotřebaňského Ostrovanu se nenechali zahanbit a hráli
jako o život - týmu Tetína nastříleli
čtyři branky. Řepka i Matějovský sledovali zápas se zaujetím...
Kšiltovky s podpisy jsou vystavené v
pokojích synů. Setkání s hráči Sparty
na zadnotřebaňském Ostrově pro ně
bylo nezapomenutelným zážitkem. A
nejen pro ně...
Petra FRÝDLOVÁ
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